






,J 1 fll^HI ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B

•M

jjH •-

Kauuiur-kollegU nud

utlåtande
:i( lien 20

k .,

B*

K i

Is

Stormäktigste, Allernådigste Konung!

vfl

'I

H •

- H

/
/

It

I

K
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1

men. beträffande Norrbottens län, livarkan de för enskilde ellei bolag der-

i -
: ide privilegier om jord, till uppodling under fr&Wsianiiarntl h

..ni skogen, del» till kolning föi jemverken och dels till stnckfilngsl fbi såg-

,. i
I

[ i sednare (ni' meddelade nådiga föreskrifter rörandi st- k-

i Uikris Ständers tanka voro för befordrande af länders upp-

I hemmans anläggningar ändamålsenliga eller öfverensstömmnnde med

:i
:

ii uti 77 g al ni pillande Regeringsform, Eders Kongl. Maj.
t,

ull deraf, .it 1 icke äldre, af en ellei annan grund (Brfallne

privilegier mS l.u a hinder i vägen för de anstalter, som för nämnde ända-

mål i .ii.! t nJli ann bästa mest förenlige, måtti tin kos

vid ti , sä ii .: gäl !, att alla n
| rd skogat i b b kfåi si i It sfi verken

iiimii s
i n lan utfärdade privilegiet mä varda till dera* gällande kraft

i for - nöjlig 1 pröfvado, på del uti hvad som ej ined rätt innehaft :

ni till Ki nnns fria
]

. n rf 'la, sa har Eders Kongl. Mnj:t, me-

I I nådig rem di ti 2fi i samma manad, anbefallt Kammar-kollegium att,

i [ter det Ede s Ko I. Maj:te n Falln ng I afvande i nämnde län blifvit i äm-

net hörd, ined unden Luigt utlåtande i detta mål till Eders K n I. Maj :t in-

komma; och, .-i n Eder Kongl Mnj:ts befullningsliafvandi infordrad t, un-

inigl yttrande i anledning 1 i t don 13 Maj 1861 tfgifvit, men den

i nma utredning befunnits i vissa delar ofullständi

'"Ii. i följd deraf, i arford liga \t
i . r upplysningiu blifvit infordrade

I ock vidlyftigi undersökningar i ämnet inom kollegii vederbörande kon-

tor i i ii far, med ledning af hvad berörde upplysningar oeli Under-

söknin i i
i handen, kollegium, jemt ål irsiäJlande af den nådigii

I
:

i ii,, ml af Eders Kongl. Maj t- befallningslwifvandes

undei in j
i i

i, med tillhörande handlingar, för egen del i underdå-

i.i l ( anföra:

livad an ir le . lln.iiu i fölfattningar, p,i grund Ii varaf större cgo-

1 I " inom
i de län, tid I . annan genom meddelad! privilc-

D ! I» i enskilde personer ellei bolag (ill anläggande afjern-

i: ' *erk :. mil för uppodling af större landsträck r, und r namn af od-

i»Ssdi i: i bland hvilka Rikete Ständer aärskildt fästat sin uppmärksam-
'" ,f vin '1 pn I ii, Bom lifvjl meddelade, dels genom Kongl. resolutio-

11 >" (l n 20 Ami ii 17 . och den 18 De< ml» r 1703 åt knpitencn Jonn
Meldei i ii/

|
. i land sträcka af omkring 2(1 milf> längd oeh It) mils hn l<

-mellan Lulnå e, b i ilix i livar i m I \\
\

maj ii ti. W. Palm lnnh på ul I land, LO mi ing! !. '

:

, , brodi,

på norra sidan il Piteå cil, ocb del g n m Kongl bi i-,
l den 14.Inb 1H-J8,

för anlag ning %i Kurpfors och Rensundsforss jornvork, en

877,691 tunnland dag) ur] kollegium häi d i un i

upplysa, hvad för t j r, rken vidkommer, att genom Kongl. pecial
,

giutn den 9 Vugu i 167; om nj i h landskulturon

Finland, Norrkutd och Lappmarken, hvilken författning genom Kor
ordningen d n J7 Au isti 1723 § 6 ytterHgnn I hvar
och en af rikels undcrsåter, som i l åi varande lidemarkei vi nlägn

nya bergverk, Jjllförsäkradt, bland annat, "att föi bara el

mande till everldeliga tid r ni dia frih
I

I
, nast

|
i d

hemman en b egor, hvarupplt sjelfva bruken inrättades och np])bj

, liven på d bruken n.i mliggande Ii mm n, torp och Jäj L |

af njo upptagne blefvo eli d ; sa län bruken höll s i gång och

frihetsårens förlopp, förmådd d ra- utskyider i h rfli _,

uppehålla". B tränande åter granden för upplåtelsen af di

distrikten, sä ål ilinn d nsammn uti Kongl. knttj i den 20 '•

ber 1741, angående desland upptagand i Wi terbotten, s m d<n tiden åf-

ven innefattade \ rl n län, nan hvilker ka r i uppä Rikets

Ständers underdåniga anhållan, stadgades, "atl livar och

ville uppodla n rot Bd sland, bvilket till åkers

tj nligt, skulle i everldeliga tider få detsamma njuta aga under

frälsommnuträtt, hvarj int
,

till ytl rligai Ii im.imia

sfi nyttigt indaiii.il, alle af ridderskapel ocJl i leln in

togo och uppodlad jord, gdo att på lOtdelen al s I
. pptag u jord, i

everldeliga tider, åtnjuta säteritrihet*. Hufvudsakligii yftet med

tveniie. [Jirfal ningai var »ålades, atl in m Wesl rb ti i

tn ii [il y.
i

cliga malmtillgångar och - < llingslilgenheter lika trakter

uppmuntra idkande af jero- oeh i. i \ rksi reLs Ii i samman! mg 1 rm d

befordra landets uppodling ooh befolkning, För» tillkomst n f i sa stad-

gandejM oeh i bredd ilcrmed bad- i si tnäimide ändamål, författuingai

imt, som älven sökt . tt 1 främja uppkomst i denna pro-

vins, så att, |. inte dir uti l(J:b punkten il KougL skogs-ordning

Mar-- Hi47 förbud stadgades, att ingon gdo rätl llcr makt alt luigj

]

I

i



ju Kmim ui ill lånningiir, undanwjros frän dett* förbud uttryckligen

Norrland, l>;ilniiie och Wennlund, som med skog äfverrl Li ucli hvnr t

kund ;!,:-. hvilk i -i.il, in 1 yti rligare bibehölls un Kongl.

, , i len 211 augusti 1664 Sedan likväl bruk ooh bergverk

-Ml iti anläggas, hvilka för <m tlrifl erfordrade större skog tillgångai ti

I ii- linf sannolik ui S , nödigt itt genom restriktiva åtgärder,

I. ii igi rl ii ui f i-i.ua inni skogs-ordningar lomnade till.i-

I- i nins ni.' i ' i :!. i Kronans allmanningar, derftr någon ifgill

till Kronan .innia nkr synes halva varit stadgad ocl utgjord »fläto Rikets

stiinder lill Kongi. Mnj:i den 11 Oktober 1738 en underdånig sk rifvelse,

i ,
*pä del troliandel liga te måtto iniltla befrämjas, syiujer-

i r, liTin t :.n uliga -i \ ik voro amlagdc, funno nödigt vara,

itt vederbörande landshöfdingar uti alla billiga mål borde befi rdra ocli faci-

• i.Milr -i mi i
: li.i ch tillhålla krono- och jägeribetjenterne att

rkon all skälig hundra kning uti livad som deras assistence vid

.
i ii Ii timrets framskaffande genom vattendragen eller vid andra

n kunde behöfvas; men som det tillika försports, att skogarna på ät-

lig i stallon, an viil i Sverige som ["inland, igenom öfverflödigt sågande

alltför myckel nu Itogos b utödd s tnsågt Rikets Ständer det tillika i »ra

iigolii i it: I i provins rne tillåta och man särskilde privilegier inrÄttado

sägbruk "di ijvai-nai Inre! af landsböfidingiime, under vederbörande kollegiers

tis ad feer landets behof oeh skogarnes tillstånd, inskränkas till någol

ri i jvitiitum årligen och till en skälig afgift till Kronan (axens, med un-

dantag af ridderskapete och il In 1 1 al ch pre tegård p u tar, hvilka en-

|i vilegi rna roro från all taxntion befriade, äfvensom sådane qvarnar,

sinn und i nens härligheter och förmåner voro tivride*- och blef

i i lii 8 Lndei sålunda i und rdånighel hemställ! af Kongl Maj:t i

ili- .illnrli i.rb. uti nådigt Ii- f den i"S V braari I7Ä9, Kammar- och Kom-
ncrs-kollegierne samt vederbörande landshöfdingai till underdånig efter-

I. b Lii t iakttagande anHefaldt fleuom berörda författning, som

tydligen utsåg ågverkarörelaens uppmuntran och b< föidran, stadgades aledes

icke något förbud mot sågverken 1 rförut medgifnn timmerfllngsl på krono-

skiigarnc, ulan blof densamma endas! inskränkt till etl vissl belopp, nu för

;
l_ b rde f ei föregången pröfning, bestämmas; och, i motsats till

livad Ed' is Kongl, Haj:tn befnllningsbiifvfinde jltrat, att något bestänidt tag-

bud icke funnits, som ndi nrn nminei lian kr< i

garne, wå i illegiuin antaga, au förutnämnda förfatmin jnden

för de åt sågverken Iti fter u lat le ; rilej iei på I
dan Kr tians

skogar, desto beMre som dels hög brel af d u 21 I- bmari

1 T.

i

r

) Litn •,
'

.Ii., ii i- in -.i 1 ii r en d der-

iblnnd uti Knmmar- och Kommers-kollcgiernes utslag den 31 December 17G0,

rörande Lockfångal för Uränn i tck emedan sådane pri

legicr der förul ki »aril meddelad utan i rsi ftei denna författnings ema-

nerande finnas hafvn tillkommit Uti dessa privilegier, som i hörjan af K .im-

mar- DCh K nvmors kollegierm gemensami i af Kaimnar-

kullegium blifvif meddelad hafvn sågverken efter f liggånji i nllet

och pröfning af kr i * tillstånd, låt II om årlig ckfåncst derifrån

sig an lagn ett t intal såg nan i, wn -

i stämd afgift til Kronan un-

d i namn af ätubbörcsafgifl sam I ii. 1 förbehåll i alli lans sida,

It vasande timmerskog icke nu närheten af I rdar

och att nybyggesanläggningrti a de upplatn< ski^trakterne icke finge för-

hindra ler tillfällen dertill funnos; - Kongl, bref-

ven den 30 Juni 1820 och den i Maj lvili förbud utfå I all vi-

dare öfverlåUmd till sa verken al stocklångsl (rån Kronnn* sk gar, *etn I n

det vore af synnerlig vigt ati lör jernbandtering a N rrl U n bil

n idign ki Itillg Ingår".

Sedan kollegium sålunda i undcrdaninl I log n föi ' allmänna

idgnnden i stöd livaraf jord uch skogar inom l nori ifvil upp-

låtne till nskilde ller bolag för anlåggji

verksrör Isa samt uppodling af ston laud i r. öfvergår kollegium nu

ull utlåtande öfver d< der n utfärdad särskilde privilegier; 1
i

d.l

Bders Kongl. Maj i-- 1 fnllnii shafvandee fgifna yti .'. Imnet innefettar

ofullständiga uppgifter om mn-hallet af pvivil , .
ni- i h !

^
•

ken -.aint de s. k. odlingsdistriktcrne, kolloginm, mel abero] ind if i

yttrande i frigl an-er sig böra indrag hvad till rättelse och fulhtåndigandi

dera! funnits erforderligt och l.u dlts* härom na i underdånighet införa;

A) Keugis bruks- och bwgsfrälse rseiulom i Taijula socken.

<,.,, m Bergs-kol gii privilagi'un vi den .1 Oktobei I6tli, soi

II, ij .i un nådiji brof den ~2A Dei nma ir bokräl il I l handlan-

i\
i

/i



den i Stwkhulm, åmmli Oi-upe, ber» ig , , upptaga uch bearbeta ti ny
uppfunnet jernmnlmstreok, beläj F< i i f/orn i

,,, k, „ ,„„ f
.„.

i,,,i. L

ändamål bygga ool) uppsätta 111111,11, harorar och »nita nödige verk för

jembrukels behuf, em, itajutond af 10 Irs frihet från it tionde och I>b-

s>'är, bviu n( Grap :]i J .il modiiitif enter efterläios 'alla lSgenhetci

]
' " ,,K: r ~ »f v mw mil ruudt omkring bruket, nu .1 sti-öin, skog, äii

laud 00b Hinna som för bruket nödigt ra, att fr ,_ ouh nrfvingiii nj

bruka uch behållit sä läng i tund ocb förmådd hålla bruken ocli

ken vid tillbörlig nu!,; nli gång samt utgöra Kronan sin årliga rättighet;"
; ' (v ' !

' " lll(l ssentern g 11 ,11 en m In 1 Kougl. resolution den 27 Qkl
u '"-' " ; " '

- " i nadigi tillstånd att, (ill verkens uii-l.T-t.il, f,, 1 kolniug
ch körsloi förvandla allmogens 1 Öfver- och Nedw-Tomeå socknar ordinarie

Ii oxtiM ordinarie heniuiaiisräiitor dier utlagor, emot da ut intressenteriH!

1 ställoi erlade deiu till Kronau och att dal arbete, livari de förvandlad s,

Ll IVe m c,( visst Pna bestämdt. Ö dan, f r tillgodogörand al 1 fvannSmnde
jeromaliMtreck, Keogi och Jouusuando jenivork inom Öfver-Toni ellei
Mmwt ri|

i
la '

! rifrän uthrutne socken bUfvit anlagde, erhöJlc förrb rörde
intressenter eller, såsom de il;. kallades, 'Parti, piantern uti We 1 rbottnisk
Bergverken" B g*-k

!
ii tillökad, privilegium ,,f den 11 Januari lf. n

I ' '" ! - "' I' ll ' '"I
, j mte K gie 1, Jouusuando förrbeiörde

jernvci*. af ej »Jleoasi ilfverbruket vid Ukie ch ki .lk vari med alla
llllh""- 1

'
'

! - nik '', rufi bus, bj gnii.gnr, dammar och hyttor m. m,
1,1

'

k Sva '"'
' ' PP*rbrul

, rornefi lappmark ra. 1 nyw uppfundne
Koppar-mal -n u vid Torn,, tritok, likaledes 1 alla tillhflrigl.ctcr

„ ,

','

'" |li! ri " lri ^ "a' «i I da U kunde till åker
'" ,,

' ™f
r"-" Q»« »PPtog» och 1 kultur bringa, än livad vid tillträd t

„' Bku" '' '
tswnma " 11(1

' > rg 6*1 -frib t oeb (or ,,11 afgift okratde

,

'
rl

'

llr:
'

J « WuUh, så l.n_. .1 t mådde hålla verken i Kån '
«* 'nrKtadas,

. följd I,,,
|, ri<| Kengi bn under liengis bruk biide Gnr-

'.^ ™>PP '' " mi ™ «* Myntverk, hnral deu i.ll, rLid« kopparen de»
,l1 '

1 "I gångbara plåfci, m . ,1
t

.. s , i utmyntades, men sodan sistnämnd,
verk tade, a. 17 17 blifsit under kriget med Hylland f . HJrda o h all ri-
,l!l "«* «Je „t ,s ppavaari kopparrerk m.d Sr 177,, upphört 8a„u»Hwerkrt u,l Ukie mh Kjulkuvaari , .l.,n 1 rftrul ,11 1 år 1703 fåtl

'" I n " lL "1 tänd ne Håg is, har, al f. ruti 1 privil

.

I ,.„

dast jeraverl \ i\ ngis inull nän-arandi tid ogt 1 tänil

1 afseendc .1 iviumn:]. verk mod tillydande lundtegondom bvarnm nu
allt>;i hav ondast är Iråg f, |. I ium i

nmli ,-.! mi. 1, -

t
p| ysil, att, Rh

tillgodogfirand, af de, il Borga-kollesii ofvannåinndo privilegium den 31

Oktohci l(!4(i umföru ill.
j
mm Im ti I. inom Öfvor-Torneä socken Wefvo

tvennr jernverk, Kengis oeh Svmistein al privilogii-innehnfvarne m
hvilka enligl Bergg-kollegii 1 ution den 11 D mbci 17..:. | r

iPi app»k«U»ts till 1,000 skepi md privilegieradt årligt smide, ello, tillsam-

mans i!,000 skeppund lör båda verken; men sedan genom B
ilrskilds r lolutioner ilen I Juli 178g, den 2 November 17SD, den 32

ilw I7SI0, don 18 April 17. 11 och d 11 21) M„- 1823, amn
11 |,! keppund 1 tal' (att vid nSmnde bruk nedläggas och Ibrflyl

ull Smedstorpe nch Ökepj m bruk i Södermanland, ddt, till Strtmbaoka,
11

' 1 och Öl rus brul, i Helsin land och dels till Johannisfom bruk
,

Uppland ocli Kimo luuk 1 Finland - ml Svan rim bruk derefter 1

hållet 11 dlagts, så ,t rståi' af förutnämnd båda
1
raverk numera ondast K ngi*

bruk med ^:n,> hamrar och 2:i* härdar samt eti privilegierad! smide al on-

dast S50 ak ppund, hvartill, ni m rl 11 af Ed re K ngl. Majrte 1. rallnings-

hafvande innförmälda Torneäforss masugn i Öfver-Torn 1 !

lydej en annan med nimn nf Jouusimud ig 1 ., ans n af Paijaln

socken emot Lappmarken, mon hvilka båda masugnar, hvaral den sednai

sedan böljan af detta mlmnlnl
1 si varit i gång, jemlikl Kongl. brefvet

ilen 4 A.nj»ii£ti Is:.; från h mnd samma Ii rhållit Ii irs förlångd katte-

frihet

Don bruket tillhörande landtegendom 11 uudcrlyda oskatt-

l.uil 1 torp \i.l Kengis o Ii S vid rorneåfo ts och Polokorva, som Ed r*

Kongl. M;i|.t bcfallningshiifvande uppgifvit hafn, .11 irligl utsäde al 41

iiinm.r spann mil sam! mil il 1 1 s lijUtar, 6(1 niitkroatur, I mgr
'-• lar, upptags uri jord bok n så m kronohtmtnan, med anteckning itt på

grund il privilegier åtnjuta bergsfrålsefrihet, och Sr Innu tiska 1 _il samt

endast estra rot i.l Ti
, mantal till , oldati te Under brnk t upp-

giffD8 iifVen af Eders k agl, \l 1 . i 1 ningshafvand, I;

benämnd Kknäe, n dennn Båg, s 11 en .. k II ..1 ul ng .1 t II M ij

ISO^' varit inlagd för I rsågning ..i
I timmei från indra In nmans-

\



sk gm ')i 180 im I it rukets igen skog, har genom Kongl brefvet den

13 Man IS lan nedläggas och räntan derför, 14 tolf i bräder, frfi.ii

jordebokon ftttbras. Däremot finnas rid eg ndom ti vann if Eders Korts'!.

M te befallniiMrsliafvanda icke uppgifnu tnjRlqvnrnar, bvilkn genom kol

utslag den T April ls4b blifvii sknttlagda och fastställda ull l«i kappar

korn i ränta (or hvard ra

Hvad nu angår del anspråk, brnksogareu Sohlberg uti le^ vid haud-

lingarne bilagen underdåniga förklaring framställ! uti varda bibehållen rit)

de mi förutnämnde privilegier Kengis bruksägare tillerkände friheter, får, bi

n.ift uide försl d såren! af £n mil rumll omkring- bruket, som genom
privilegiet den "1 Oktober lU4i; brnksegaren tillerkändos, kollegium härvid

erinra, uti enär den ridsträ k are b rgsr rel» i och for hvilken nämnde skogs-

vidd blifvit förlänad och som bruksdntressenterne enligt privilegiet tillforcnc

drifvit, nu mera är .1 dem sa nskränkt, att, i stället föi en rlig tillverk

-

liiiu vid de bada bruken Kengis och ävansteiu af tillsammans .'000 skep-

pund taxerad* privilegii smide, det uednare brukel redan längesedan blifvii

nedlagdl och största delen .it' privilegii-smidet eller icke mindre än 1,650
skeppuw frän såväl detta som Kengis till andra inik förflyttats, sä att

privil jii-smid t rid ii t enda nu aterst nd b iiiare braket Kengis en

läng följd .it .u utgjori endast »50 keppund, men den verkliga tillverk-

ningen äter, enligt landshöfdingen Widraarke till Edere Kongl. M;ij:t af-

ombetsberaitelse af den II Januari L6G0, per medium, under den tjug

feraäriga perioden frän och med [834 till och med 1 8äS, för hvarje år
utgjort enda i -220' Bkeppund stäng- och ämnesjern samt rid den tillyduiide

masugnen Torn fors blott 20; skeppund Éackjem, bvaremot Jouusuando
masugn dit scdau bärjan af detta århundrade icke varit i gäng; vid hril-
kei förhållande oel I! rättigheten till skogarn beg gn nd pä den uppgifiut
omkr n, enligt föreskriften i privilegiet, vant förlånsd med det bestämda
vilkor au hälla de vidsträcktare i rken i gäng och alltså efter beräkning
af det vid Svanstejn och Kengis priril petade årlign smidet 2,000 skeppund,
utom taekjernstiUverkningen vid å underlydande masugtiarne, lärer, sedan
denna vidsträcktari bruksrörelse till största I el n upphört och -

! tes mi-
mer.i .eke heller bar behof af del i privilegiet utsatt.! större IcogunuMe,
Eder. Maj:t finna Kengis bruk m sakna M ännu,, rätt, än dm gom

m dol vid akten bifogade & ,! re/vet I, M Qktoha 1882 blifvii

föi honom bestämd, neniligcn uti rid framdel skoend< xfvittring inom
I'u Ni nu mera frän ÖrVer-T rm i Iji in

i ken o I
|

u- cl

t stcirl kogsomräde, som erfordra föi den närvarnnd bn
framtida u].|(li;ill ni

, hvarjetii kollegium i underdånighet anser sig böra hem-
ställa om det vidare nådiga förordnande, att, enär berginästur icke i afrittrings-

förrättningar deltaga, men föl beräkning t ett bruk i >hfi tlgåny

9 ni 'ili k" en ärliga afkastniiig i undra sidan n ildm lika

som jäg i-itj U-- mniw närvi vid förrättni i

Miijr måtte i iiådoi föreskrifva, att rid den ifvittring af KcnuU bruki

varande skogBbehof, som uti omlörmäldi K n I. bref den ii. i Uktnliei IS-J

iir förord u;id. c\ mindre i I rbörnnde bcrgi

detta ändamäl näi -

i

II träffande derefter bruk egnrens jemväl _j.niJ.i hemställan, att k n

itnjutand al den genom Kongl. roso itioneu d u 23 Oktcibei l
( i>

.i verken egai tillä da olVann&mndn a n inom

Öfver- och Neder-Torneå Bocknar, sft hai val kollegium fuumt, it! K n 1.

Mii t u i nådig! bref den ä Ma U8"2 Icmunl bifall ull den af bi iksegarne

du. gjorda förnyade un kning att, i enlighel med nämnde Kongl. ree lin n,

alltnog as inoin b rörde tvettnc sockiiiii ordiuari och extr oi iinarie hem.

mansräntor inåti la t rvandlns till kolning eh ktirsloi un i bruket

det att bruksegarne 1 1 1 1 Kronan erladi hetnmansräntorn h itl del arbete,

hrftri de förvandlades, blefvn til I stftmdt; men som K ngl

\J.i| I såsom vilkor derför uti hngstberörd nådiga bref tillika föreskrifvit,

alt allmogen, på det don ej i minsta mätti nätte förfördelas, först borde

derötver hfiras, oeh sä v. ti bruksegaren som 1.1 ra Kongl M aj i- I fällnings

hafvinde. un. ml anledning hftraf, frän kollegium infordrade ytti

upplyst, att nåjjon verk tiill gh -
i följd af berörda nädign 11 reskrifi ioke följt,

anser kollegium vid slikl i rhåll ni och då ettet livad ofvan it uti

mindre silfv r- ich kopp rverkpu v ni Keugi* läng - lan upphört a ti hedrifva*

:in ook jerutill» rkningen d t -.t ) l -- till nära endast nionde-delen af lel ur-

epranglign pi ide smidet hlifvii reducerad samt den vidstrii

verksi .i kr. hvarför irl i kyldiglieten ^.lr itsedd, till stol iij.ph n

;in bedrifras, någon reglering af samma nrb tsskyldi!?het numera icke kunna

iti u-ikiuiuni. eller bruksegaren derpfi ega ridare anspråk, helst sådan arbeus-

kvldiehet, der den i ill andr bruk varit förlänad neh verkligen komn

/l

i
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turl. redan htifvii indragen, le in, II uiJ andra, i följd nf föreskriften uti

K ii I. I ta den K Oktobei 1851 röraud ti del dlmogos »rbeteskyldijf-

hei under Gustafs och I arlburgs kopparverk i Jeuttlands lan.

Hvad slutligen angår den, Kengis bruksegarc uti förutnämnde privile-

gier tillerkända bergs£räl*efriliet i deras hemman <<clt den jord de uppodlade,

mil bibebållsndi hvn .il bruksagaren Sohlberg jemväl gjort anspråk, bä före-

kommei härvid att ; rgsfrälaahemman iii till mh natur runa kronoh inman,

hvilkH erhållit frihet lian jordeboks och nwutalsräntorne jemte åtskilliga

u r , not Ityldigliet att uppehålla det bergsbruk, hvarunder hemmanen

ImIh, u&soni följd hvaraf d ss frälscegenskap v ke tillhör jorden, utan beror

af Kongl. Majts godtfin ilande, sä uti, om bergsbruket, »varunder hemmanet

,h lagdt, koinm it upphora, frälsefriheten Ifven måste förfalla n.li ,ir

härvid tillika att rinna, att jeriiuergslagcrne \al äfven egde bergsfrälsen, men

dessa indi .. - redan genom Kongl resolutionen den Jb Maj 1686 och kon 1.

fet den 17 D tnbei II-""), hvarefter bergsfrålsefrilieten nu mera endast

nträokei sig lill de ädlare silfver- ch koppar-verken. b> uoui Bergs-kullegii

ofvan tberopad< privilegium al il n .1 Oktober 1646 för Kengis bruksägare,

om b atlet. ni i nf jernmalmstreekel i Ofver-Torneå socken och uppförandi

al dertill nödige masugnar och jeruverk, blef ick< lieller nägon bergsfrälse

frihet å jord dem förunnad, utatl först genom bemäldc kollegii tillökade

privilegium fm intresgenterne af den 11 Januari 16S1H, au upptaga silver-

verket \id Alkn 1 och Kjcilki.\a ii t -.mil Svappavaari kopparbruk, tillerkändes

dem horgsfrälsefrihei för all d< n åkai och hösjag, de ull verkens understöd

uppbrukade 1 ok m <l ä i ttttrj kiiga vjlkor, att bergsfrälsefriheten enda.it. Unge

åtnjutas, så länge verken helin i gäng; och dä nu, efter livad ofvan ar

tpplv i, di -i verk redan för öfver 'ti århundrade sudoii llilvit nedlagda,

anser kollegium Kengis brnksegare, etiligl tydliga stadgandet uti sistnämnde

privilegium, redan längesedan hafvn förverkat den dem derntinnau förunnade

bergsfräUefrihet, och liemsiällei derföre t underdånighet att, i likhet med hvad

under enahanda förhållanden uti Kongl. brefvet den b Maj ItiiSt blifvit för-

ordnndt om upphörande al nya Kopparbergets bergsfriilsefrihet, liders Kongl.

Maj t täcktes i nåder förklara Kengis bruksunderlydaude hemman och liigou-

heter böra, vid förestående allmänna fvittringeu i tookmm, i behörig ordning

afvittras Ii »kartlägga sauit an emellertid och intill dess sådan förrättning

kan blifvn verkställd provisionel skattläggning genast liiir förrättas Ri) lie

stammande af det mantal, rantii i Ii krnnotiondi igd hemman ucli lägen-

heter hörn intilldes* I pt il ttring liuntiit försiggå, til! Klias Kon
och Kronan utg i i.

H) Holdurorenteskii ucfa Henuettuaka bergverks- och odllngs-distrikter.

NdlWrcrttlt^ku dtttrlktcl.

Uti ti i I Kongl \l ipt ir 1744 ingifven underdånig ansökning had

låvnrnnde kapitonen vid Ibriifikat \1 ',1 rci itu, anhållit . tt R
uppbruka alla öde distriktei Kim voro belägna inom TorneS LuleS samt

öfver- ocli K ler-Kalix e cknar i Westertiottpn jetnUi Luleå lappmark, allt

uppifrån tjalli
.

.

i n d till hafvet emellan Kalix och LuleS flfvar,

m n sedan Kammar-kollegium, häröfvoi h rdi un i i ! nighet yttrat betänk-

lighet emot upplåtelse af så stor landsträ kor, och Melderoreutar., i ni dning

iler.il, fiirunilt sitt huvudsakliga svtic vara, atl få I i Bdedierrikt -un låg

emellan Meldersteins bruk och Gellivare inalmtftgter -amt 3 -veiiska mil

derofv anför, liväkei
f

r hmo i lill i ni /

tlij-i batjenatitlt metl kol , blef med iitskränkning i Melder-

irpiit/' tir&pnm^liga niisökning, genom Kongl. re» lutii nen den l'o AiUgueti

1753, honom fBmnnadt tt; med le fl I i r oeh förmåner som 1T41 ar-

Kongl. förordning om ödelands upptagande t We terbi ttcn innehSllei

uppodla dra ödeland sinn funnes emellan Kalix och Luleå i lh ir samt Siel-

di i harts bruk och ;i mil ofvanffir Gellivare gmfva uppåt Lappmarken, der-

under iiibesripne de lägenheter, han dertitfldes ridan upptagit", dock med

följande vilkor:

Lo att haii mom t ti n sJ rlnpp från privilegii-brefvets lato, vid for

Insi af I a d ng nom erhältna frihet, skulle öfverallt t distriktei 1' il', i gjoH

början mod husbyggnad ock odling på alla 'Ml nybruk '/'"'' saml

dertned under frihetsåren fortfara D b fnllborda, på satt uti 1749 ar& regle-

mente för uppodling i Lappmarken ir föreskrifvet

2:o ut, innan den . t> g tf In rd regi monte, eftor frihetsårens t r

lopp, påbjudna geometriska altattmu, oel skattläggning för - Mel-

ileieniit/ jrnnäl sknlle e i, n ti Ii m I t begärde, att, före frihetsårens in-

gång, för hvarje verkstäldt nybygge lä efter Kand ej ignc till ett h It

•1
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In iiiiiiiin mm! dei in
' vnrandi frälseonera, Min ifter frihotsÄiena Imlnpp,

knmmc alt piestci ik 1/ ' h Uiskönt dcrstades då auini icke

»kulle Ii h hunnit 11 i., MM Ii i nyok ' il i i_ som till dl

luli hemman tuilviule.-,, likvil! med den befrielse Irin soldatliåll dcIi ubskrif-

niiig ti un Ii g il f rutnämnde lappmarks-reglemente rai nybyi

Lappmarki 11 Rirauti 1

1

ii ni i i ] fiin krifna 10 Ii Ii så n forlopp, någon annan

lllltllll sig lill tlppodlaildl il III I 'l Hillll Itippfatget 1 ]r llim.lll ilKilll

mformäldo distrikt, Ansöltnin ii derotn borde Meld ti il I. immun »rus

"Ii, i händelse han juli % il Ii s&do ii i hemman upptaga, målet då skulle hos

K u,;!. M;i|:t lill nådig pröfntng anmälas.

i> lan M ii! i ni/. dorefter uppgi v g, pä del sålunda honom upp-

låtna aledistrtktet, hafvu anlagt i\i verkligen bubodda och i j under bygguad

"Ii odling v. ii.nid- nybyggen iinhöll han i tim! vinn Ii i att, fm sig och

-n. i rfvingor, 15 ler frälsemniinarätt averldeligeii egot fm-iird distrikt,

i ni den erhållna frihetens förlust, ehuru It. in inom den i ITTi.j ,n resolu-

tion (öroskiifhn tid af 10 ar hk hunnit göra början mod busbyggnad o h

(Jim.: på ,illi ull nybruk tjonligi ställen samt att kla <ld>.*tn'L-ii1 mätit

y i g !!•! < ni) tas o K fram andra» tilisi tand ego

»kiljas, ]i,i dei hvnrje nybygge, till ogorna såsom Ii la hemman genom landt-

uiiitarc mätte kunna afrfieas; men denna vidsträckta anhållan itl hela öde-

distriktet nuitti-, la I m räkning, geometri» afmtUa*. o ii u in vidare vilkor

till honom under full egaude- och fralsemannarätt ipplåtas, blej i p.ädm- uf-

I I-.
i

.'.. M i|.t förunnade honom endast, genom resolution d< n 13

December 1 703, rättighet ntl ii m samma dag till tullt Jral:-- snmt >/, iiteri-

frihet, jenire tle förmåner lvongl. förordningen di n 20 \ vember 1741 och

Iappmarks-reg ment den '21 November 17-lj utsätta, få åtnjuta ull i d

.
'• lill h vilka h in iind husbyggnad, åboera antagande och ägors upp-

il .iml redan gjort bttrjau, sedan till hvart och etl af dansa nybyggen helt

a- L. i blifvit reglerade ocli afmMt / urj mtc 10 ur fri/i.t, ined

1'k*1 v'ilkoi 17). är Koogl. resolution toreskrifvor, honom meddelades till

i
pi 'ni i- ,i./ h id j, i 7. tfatrikt I innu n h, I q I, till nybruk tj nUffi ar,

Efl i derom gjord ytterligare ansökning om förlängning i frihetstiden,

blef genom ivi.n.l i- Iiitii.nen den 3 Fel.man 177b, Meldercrcutu tillä t

att ännu i 10 n> aga rättighet titt, utau inträng af andra, fortfara med

in

nybyggens anläggande i d l honom upplåtna diuriklcl och ler alla ml 1

.,

.un andel tiUiiktn privilegiitiilen d honom blcfvu inlagde och behörige»

istamlsatie njuta de rättigl ei till god n genom 1703 och I7t>3 au n-

Kougl. lesuliiliuiiiT Tom honom Rirundlo, dock )" ! HLoi att, der/wt lum

1 1 uiiHu ii it ti dr t i
'i! i

i I i. .

r
. i

' (t ii /> 1 u-l tiU

I l Uigu • l>dt>i id ) i Kronur o I det nlÅi» < nu fat ' '

uji/iadln:!'/- irn under di t n •

) n, IcuU* Il runt I i och <"

. .. '/ ridi i '
! friii * 1 /i" I i !!'. ttH HjyMdlingw i of

dä företaga; i 1 skulle eu lauiltniainie al LandtinSteri 1. nton 1 r-

ordnas ut m t ii Meld i ma», utfftal liligl nfvoilc. afmäta nch pa karta

lägga alla redan anlagda i h d t r anläggande frälsonybyggen mit t'

i

livatj utstaka m to i eg t i ii r, .ni. mark, om i"".: Irs

-1> td.i gli i 11 in tliud ti W i il.ii. t \_ ii. - l!
i

...i I -i- ii M

etti'1 In.id för Österbotten och Finland ™ löifirdnadt; m u M

creuU tillika gjorda iiimynde anhållan om den exclusiva uppodling6räuenä

utsträckning nedom \1 ld r t in- bruk diur till de i hafiibaudet ewcllan I.uleä

och Kalix elfrar liggande *r bl f al Kongl Maj:l afslagun, h irjointe

Kauitnar-kollegium, uti det nådiga bret hvarmsd dsttn privilegium kollegium

meddelades, erhöll förstandigitndc att icke ri ire, »I n i r n igs uiledning,

i Meldcroreutz' privilegier nägonsin tillstyrka vidare prolongation.

8 I ni bruk»] iii.n J. Bedoir, som al M ld -rrrcutz derefter lillhandlal

sig M IdorsteJns lunk jcrati nybyggen, udlingsrättighetcr och ofrige idperti-

nrii i, i afsiyt ttt l r ani ggning nf en taxtign i ftåm !«//«•« och (jelh-

iai lappimuk begagua Sleldorereute' undfängna privil gi r, i underdäuighot

anhållit, ritt ej idleuasl la njuta till yv'.\n samma privilegier jemte 6 års lill-

ökiiing i den med 178B tillftndagångna frihetstiden för »le utaf Helderoreuu

anlagda, »le» dd fhrfailiw 3S ngbyggai samt med byggnad ocl odling pä-

horjiidr. Så aniiro sådftne, .ui ock om lo frihetsil för de nybyggen, Bedoir

sjtlf, /'..' ni tiUiinmad i»g tid Ktineädf inoia liellivan

lappmark, ville änyo uppodla, jemb fral-eiii t i U sitt rifrihel .
'
10-del

deraf, Bäaom författningBrn i n ländig marks upptagande utsätbi oel egmt-

iign hud at ndt pu hrnl i oc}i d s bekoj -.> hl i genom Kongl. brefvei

den 7 Januari 178!), brukspatron Bedoir ej allenast tillåtet itl fi njuta ull

godo de för Mehlni ifiit/, i an-ppmle till Meldersteine bruk och därmed för-

enade uppodlingar, utfärdade priviUgier ooh resolutioner, rt »ida dewa genom

• I
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någon sednnn Ugård o Ii föd ittnuia icke blifril ändrade ut ock, till upp-

iiuin ran för bruksägaren att besörja landets uppodling och brukets drift,

honom förumiadt, dtafa (i ti * förlä pnny i den ffstMnn ?77s mw K&nt/l,

rasolutio (',''/'<'( a < la ined den 'A I (Innu lr I7S8 förgångiiti frihetstid

för il al Meldercreul* upptagna nyby gen, • -I <'' ottknr tamtun rem/ution

utfäller, leh ock }> i il h a a de nybyggen, Bedair fdf kon i til uftpodla

Bfvensom tit) l.t mm i den tnUscrätt, son i rtattniiigiirtit! i tliy full med-

oeh kapten Meldei rnbt' förut gjorda nppodlingai igenom 1763 åra

Kongl resolution btifrit tillagd*; i följd hvuraf tiden för MeMwetetnts bruka

gare» rätt till åtnjutande af de i privjlegierne förutinndi föriitånsi och fri-

hetei tilländngått, för dt af Mald ror ut/ upptagne .il il a i nybj • n med -n

1794 uch t i de B- loii rill inläggning ilndor |j u tid beviljade med den

7 Januari lbi>4, och halva väl Moldorstoins bruksegare s il rmera Sr lbl4

underdånighet -"kt att erhålki prolitngation i den sålunda redan tillända-

gångnn frih t tid u men denna itu kning biel genom Kongl brefvel den 9

M.ij 1820 afslagen, hvarj inte, t anledning af särskild väckt fråga Melder-

steinn bruksegare, uti nådigt href den IS December -.nnm-i ar. förklarade

kyldig att, för sina säl ri r* h underliggande hemman tulla katt, del-

taga t allmänna vägars rödjnndi ooh underhållande, Ii ill- h transport-

skjutsers utgörandt aami bo kne-inb rdes utskylders betalande,

tjlulligon bör ouk kollegium härvid i underdånighet upplysa, ;iti, jemlikt

Kongl. brefvel den I.', Inni 1780, allmogen i Kalis Rårtcå och Luleå socknar

i stöd af 1673 åra apecial-fjrivileginm och särskilda Kongl bref af aren

1747, I7(>2 och 1774, vant. skyldig botiena Melderateins bruk m >1 kol,

ietlk rslor och annat brukaarbete i uträkning på does Kronan tillhörige

hemmans- och lägenheters räntor, hvilkn deremot borde nf brukuagnreii mad

penningar till Kronan betnlas; men att nedan brukeegnren ufssgl tig rättig

hoten till disposition ut berörd* räntor och dagsverken, allmogen från be-

rördi iirbet&skyldighet rid bruket lht-.it Inkallad genom Kongl. reaoluti nen

den IG September 1801

B>rmrlfnbka ilUtrlkleL

Utom förestående, för ogarne ut Melrierstaias bruk meddelade oeh ge-

nom särskilda resolutioner, tid efter annan, förlängde privilegium pi le
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genom Kongl. resolutionen den _'0 Augusti 17.- ,. Heldet i ut/ ttll upp-
odling upplåtna iidedisinki emellan Kalix och Luleå Ifvar mil Helder-

steina lunk och ;i mil ofvnnför Gällivare grufva uppåt Lappmarken", h.n-

Bergs-kol um medelst resolution don l Mars 1 7 lh lenuiat bcrgs-

frihorre 8. ri, Hermelin, som dÄraera blifvit egari si Muldersteins bruk

med underlydande tillhörigheter, tHighel till trermn nya manu/nars atdngy-

'",! i " "' vid b '••<
i Lule ken och lie andra teamt vid Longniu

(.. Ii Auajackt i Lnh n lapjrmark • I. Jockmocks lorRatnling med tillstånd

itt för iniisugnarne Immta malm vid Knotivari och Oellivari berg i Lapp-

marken nch att derlili ny t i di gurt vid ! h man. han antingen in-

köpt '.ler ack t*4 1, htm 'it i r, ,„•,, h varefiber Kammar- och
Il rgs-kollegierne uti utslag deu I Man samma år tm- nämndt ni

anlag) ningnr u| plätit ål Frih rre Hermelin följande, dela inan Öfver-LuleJ

och >1 > i Jook ek-- lappmark belägna burat af komini stone-landtmStarne Lur=

B rgner och IVhr Novauder ufmatte och ju kana lagde skogstrakter, - u

af Kongl. Maj:U befall nittgshafv uti uppgifrita vara odisponerade, nemligen:

lo. in skogstrakt, gränsande i ustet till Wesrmarks, Hed
Bredåkere byai afvittrade områden, i \ester till rålinien emellan Luleå nch

Piteå so knar, i söder emot Alc nch Ahlvtk-, byars si g mit Bjurtråsk

nybygge och t nori eltei in rät Itnea Iran LSngsjöns strå ellst n rra anda

till Piteå sockens gräns", Inur ii. sedan nödigt utrymme derifrån, enligt föl

fattningnrne, afgått Kr treitue nybyggen vt.] \l ikträek och sju vid Ahlträsk

ji tuii de lliue iinli-c med behörigt tillstånd inom distriktet redan anlagde

nybyggen wmt ullik.i afr&knata den kronoekog, bura, enligt Karatnar-kollegii

resolution den 11 Kobrnuri I7H6, emot särskild afgifl redan \ar upplåten

Unby byamltns vid Wäntrftsk oilet Norråu iniiittado finbindiga sågverk, dera t

friherre Hermelin da m ra jemväl var innehafvare, hela deu återstående

skogstrakten blifvit l* uaMdi frihern upplåten att, efter i behörig ordning

på hans bukoscnad kedd vidare afmåtning och kartliiggning, efterbtho/ nf ho-

nom nyttja acl hi.-jiiyi.it. f r dm id rade masugnen, i

görande från a b mel I7'>b af rekognition» afgift enligl Kongl. Itrefvot don J7

Juli 177J a: Ii krom bi villning nftpr il n tax ring derå,aom knmnie att last*ti] las.

-o en skoy-.ti.tkt ofvanför den niii-tl regående, på sydöstra sidan om

Luleå i If, hvilken, såsom ansedd tdl tiyhemmans anläggning oduglig, upp-

låts fnliinr llciniilni, tueil egentligt afseeude på hans deimtill
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In min in. men älven tillika Rii rtrSinreneniiui imsIi inrättande af batfarl på

Luleå "Ii ijeleta elfvar, hoangmm n Ittlffthtg pi hot Ktmdi urhällat

fin- in- fe/e»wlili» rkmngea m<l Selats masugn, och för hvilkon skogstrakt

anta, i fverensstäinm 1" med Kongl brofvel In '1 Novemtior l7!Mi, efter

skattlägguingstnetlioden borde lill Kniii.ui erläggas och nr t i don imin som,

vid sjelfva skattläggningen? verkställande, friherre Hermelin åstniniadi ill

af ii.iiiui l< Icogstrakl till stOrre eller mindre del sig begagna, sann

3:o. tvenne uti Joekinocks lappmark belägna -I. gstraktei "den ona

viil Utngnä* privilegierade masagn nedanför Stor Luleåfti sen sträckand

sig ifrån Lnle* elf till Wajnat och Pirkejaui sjö samt omollan Lilla Luleå elf

u Ii Cilörg in, Ii len niuln vid Auajocki masugn ofvaofcir beröi'de Stor Luleå-

fors, ifrftn Öfver-Luleå nybygges ogor på syd\ tia -ulan »if ellvni ull \lis

mri inujocki eh Stor-Luloå sjii em lian 8tor-l ileå «
l r och de vid Ju-

gcjaur o< Ii Wnijkjaur inrättad nybyggen", S ltvilka 2:no trakter Friherre

II rinelin lilläts att sina derstfides rednn påbörjade nybygg u fullföl ju ocli,

efter vederbörligt tillstånd, Bero nya anlägga, emol åtnjutande af lä frihetsfa

samt, enär mom Lappmarken någon afvittring icke blifvit börjad, dera tillä

vidare nyttja skogen /flr sm tnrl.j rvstillc rkwna dock ined rilkor, ntl do

ii friherre Hermelin sig åtag» nyl gg > ofi ba t atom dfn föreskrjfiHt

frihetstiden iS nr voro trragia i fullt stånd och fuUkonttigM, deröfvor

Kongl Majrte befallntngshafvnnde egde hafra noga ocli allvarsam tillsyn; att,

särskild ranta borde af friherre Hermelin nll Kronan erläggas för den skog

som, utom don nyhemmanen tillhörande, k mmo att f&r ofvemnäwnde ma, -

it i I ><! begagna», samt att andre p rson re innu distrikt I egande ny-

byggen 1 1 Fve orubl adi bibehållne.

Eftoi il i för -ii ni skogstrakter genom Kammat*- och Rergs-kolle-

_. i! i a. p- förutnämnde utslag den ') Mur-, ITis sålnnda blifvit friherre

11 i» lin i r (I - jfiiivnks In hof upplatne, ingick hmnaMdc frih rre med

en underdånig ansökan till Kongl Vhjt, deruti lian anhöll ntl foi di

heniinan och lägenheter, * in lian, på -I , gen m Kammar- och Bergs-

kollcgi in s b i rde utslag, honom upplatne skogstrakter i Luloä socken och

lappmark redan inrättat ocli än vidare ornade anlägga, få komma i åtnju-

tande al den frälserätt oeh stterifrihet, fsom i författntngarne var förunnad

dem, In ilk i i Westerbotl n upptogo ndeland och anlade bergsbruk; och se-

dan mod anledning liäraf blifvit npplyst, atl FSIjondi1 redan skattlagdu ny-
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byggen voro af honom anlagda, nemligen: inom Luleå lappmark: Koniajocki
eller Ruotivari N:o 1 ort, Tarajooki N:o 1, om ett mantal hvard
vid Qvickjoek, Ennviken N:o 1, >/, mantal vid Saggat sjö, Saggateforss N-o 1,

'/j mantal vid utloppet af nämnda sjö, IVkjaur Ni 1, '

r mantal vid samma
"j

; i, Sibbo N:o 1, V-s mantal vid utloppet si Raudiaur till Pnrk-i|aur med
egor vid Perlelfven, Waijmat N-o 1, ett mantal, !

'
s mil sydvest frän Jock-

inooks kyrka, Kåskat No 1, ett mantal, tvenne mil frin samma kyrka,
Ofre Görgeån N:o 1, ett mantal, Storbacken N:o 1, ett mantal pi en halfu

nedanför Luleåfors, Langnäs N:o 1, ett mantal vid Längnäsströmm ns in-

lopp i Lule* elf, Komik N:o 1, ett mantal vid Stora Luleäfomar i nord-
ost, Mesaunc N:o I, ett mantal vid Stirra Luleå elf ofvan Norrvik, \ua-
jocki N:o 1, ett mantal vid samma elf, Povitaek eller Hermelins nybygge,
ett mantal vid vestra delen af Gellivare malmberg; inom Luleå Bocken:
Löfberg N:o 1, ett mantal l vestra sidan om LuKi elf, invid lappmarks-
gränsen; Nedre Görgeån N:o 1, ett mantal vid samma elf, Edefors N:o 1.

ett mantal vid Stora Holmforssen i Luleä elf. Strömbacka N:o l, ett mantal
nedanför nämnde foras, Weaterby N:o 1, ett mantal vid Luleå elf, Österby

N:o 1, ett mantal, Åkerby N:o 1, ett mantal, Ii ' dniiigatni-k M:o 1, % man-
tal i Tester från Luleå elf, Navesberg N:o 1, ett mantal, Kallmyrheden eller

Degtrbäcken N:o 1, 2 mantal vid Luleå elf, Råbäck N:o 1, ett mantal

nedanför Hedenfor same, Helets Vestra N:o 1 och Selets Östra N;o 2, om
tillsammans */s mantal i vester frän Luleå elf och Åfva by, Lombäck H:o 1,

ett mantal invid det förenämnde, Ahltriisk "N':o 1, ett mantal, Ibidem K:o 2,

ett mantal, Ibidem No 3, ett mantal, Ibidem N:o ö, ett mantal, Ibidem N:o (1,

ett manfil, Ibidem \:o 7, ett mantal och Ibidem N:o 8, ett mantal, utgörande

tillsammans :1P> nybyggen om sammanlagd! ZV/t mantal, så har, med abe-

ropadt stöd af Kongl. special-privilegium den 5 Augusti 1 G7 8 samt Kongl.

plakaterne den 27 September samma ,\r orh den 3 September 1695, Kongl.

Maj: t uti nådigt bref den 16 April 1709 förunnat orh tillagt friherre Her-

melin å ofvannämnde nybygg n sät ri- och frälserätt, säfc rifriheten till '

|

:ih-l

af hela uppodlingen och ftälaeriitten pa den Bfriga, med åtnjutande af de

genom Kammar- och Bergs-kollcgieroes ofvanberörde utslag den 9 Mars 171)8

lionom beviljade fi ib tsar, efter hvilkas förlopp frälsehemmanen borde vid-

kännas frälsehemmans vanliga skyldigheter jemie rotoring eller en motsva-

rande afgift derför, de frälsehemman, som ligga i Lappmarken doek undan-

3

1

• I
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ii. • hvilka likinäiigt IC73 och 1695 äron plakntcr äro från soldat- och

'

,1 man .ill frie, hvarjenite enahnnd äl ii Ii frälsefrihet, i lika propor-

I ,, tillerkändes Ji hemman »om friherre Hermelin dädanefler uppodlad

; , ni ] i; honom upplåtn (Väntande skogstrakter, d tta allt durk med

'iga förbek l att <1 a ij / ät ar, till /Omkomma d af tids-

l och ]i dä i anar täl Uing hugade personer t' den/rå

!.?!!/ '; 1> fr'! /ur. I > Qatad Jråt > t

,->..,- uti hvilken frihetstid, som med den IG

Apnl IM I tilländagick, ytterligare förlängnhi gemensam! Kr sä väl d tta

som M kloi rentzsku distriktet väl ulifVit sökt, men af Kongl. SCajit ni nft-

,li t ii. f d ii 'i Maj 1820 ufsLig -n.

AT Utnämnde, genom Kammar- och Bergs-kollegiernes utslag den i)

'.I,, 17 s ii frihern Hermelin npplåtne trenni skogstrakter, hafva dock

[oljande nräi u irivilegii-innehafVaron Bederm ra frängltt, ncmlig n

a) hela len under N;o 1 här ofvan upptagne ee.h till Ri ictr. t"' 1 n n

mnnt rekognitiousafgifl anslagnc kog trakt, h vilken, när fräga förekom om

I -kur i i -ti'.3 &som rokognition -ko., på ii t uti Kongl. kungörelsen

in 4 Februari Ib 11 ar stadgadt, nch dåvarande pririlegii-innehafvaren,

11... .ii: 11 M:t K,:mnv; Carl \1\ Johan, af
i I ig rätti 1 ten atl pä

sädane vilkor fa densamma under Selets bruk nch masugn begagna, jemlikt

Kammar- och Bergs-kollegiernes utslag den :10 Juli 1823 och Kongl. brefvel

den 16 Mars 1824 förklarat böra till Kongl. Maj:ts ooh Kronans il
p

tion återfalla och pfi lika sätt, som om andra Kiuiuiii- skogar uti Norrb it u

I ni äi tii i t\ i invända*.

\>) af den under N:o 2 i nämnde utslag upptagne och för friherre

Hermelin g nde hemman samt SeUi a ugns kusb hof axslagm skogstrakt

I d\ endast 16,071 tunnland, om af beinäldi frihorr till begagnande

i gärts, den 2b September i 79b blifvit katll-i il o ii af Kammar-kolle-

gium uti utslag den 21 Maj 1799 fastställde till 111 Riksdaler 29 skillingar

I
i årlig grundränta, som oskiljaktigt skulle åtfölja frihern Hermelins

bruk inrättnin ar ... ii hemman i Norrbottens län; och naiva väl sedermera

lilifne egarne till Gellivareverken, hvarunder Scleta masugn lyder, \!ickt

anspråk jemväl pä den återstå nde skogstrakten, men enär friherre Ilr-nnelin,

nligt Kammar- och Berg -kol] gi rn upplåtelse-utslag den Mars 1798,

i i itl vid kosjstrakl n skattlåggand anmäla sig till iSfvortagande af

t
r<

i
ii- 1 I leraf, .un han önskade ti i ippl I n .ml frihern II

M.l kuttiuggningstillfiillol icke uppgifvil torr rymd in förutnämnd

knttlagdi 1 6.07 1 tunnli nd n rHttigl I ftei

i' . t\ rtngn då tilläl ntyi U rbliftm mark icki i upplätd -u I

fi'ih'i'i Hermelin lloi han rättsinnchafvare tillerkänd har Eders kf.nl

Mail. befallningshafvan uti i lag I ii M Oktob 185 im if Kamin -

kollegium m d I ul In den 80 Maj 1M>0. bvill I vunni laga kraft, blifvit

gill 1 och fi t til Ir in d T l-e; ä d. framställda in prakti», förkl rn den

Bfverblifna delen af ifrågavarand k \
trakt, om enligt tring* tyi

mannens yttrand* utgjorde en vidd nf inemot 100,000 tunnland, böra i'

Eders Kongl. Maj l Ii Kronans rä nin i författnin senli idiui d -

I

neras och

c) de under N... .. upp igu \ ni - g trnktei uti Joel-m 1. lap -

mark rlerä ippiätel -privilegiet redan längesedan upphört t -. illand

kraft, enär, jemlikt filkoret ni privilegii-r lutionen för dera upplåtande,

hvarken de tvenne masugnsanläggningar vid 1. n n i och Auajocl i o h

för hvilkas kolbehof dessa trakter blifvit upplåtna, il un ra komm

Btftnd ell< r nngi ti ränta t' r nde, efter försi

afmätning och kattläggning, blifvit I" i d in b itämd ch än mindre t l

Ki nan utgjord hvarföre oel ell t livad Bd i K n 1. Maj: befallning

hafVandi upplyst, någn anspråk pä derai bibehållande icke heller af privi-

1 ii-iiiiieliafvai n bliftit fullföljd.

Efter afdrag al föreståendi 1- g raktei innefatta il 1 fr nävvn

rande de sä kallade Molderereurzske och Hermelin L-i odling - i "h ko- •

distriktenie följande egoområden, nemligen:

HcHnrfreulisk» rtisIriHit:

l:o det ödedistrikt omellnn Kulis ooh I. il elfvar imt M- 1 1
rsten,.

bruk och 3 mil ofvonför Gcllivare grufva uppåt Lappmarken om

Kongl. r Unionen dm 20 Augusti 1753 blifvit kapten Muldorcreutz till

nybygge odling i o h f r bruk drifl ii ipi hällnnd vid Meldersteim bruk upp-

lät t, och hvarä frihel tid n som derutinnan C.r-t bestämdes (ill 10 ir, ler-

mera tid eft r annan, genom de särskilda Kongl. resolutionernc den I I

r

• I

/J

;



20 —
December 17C.J, den 3 Februari 1778 och den 7 Januari 1789 blifVtt för-

längd till urli med 1803 års utgång fin- d lldre af MeWercreutz anlagda,
in ii till och med den 7 Januari 1804 för de, i följd af sistnämnde 1789
års resolution, af brukspatron Bedoii sednare upptagne nybyggen, bvilket
distrikt, efter livad Eders Kongl. M-yls befäl lin ngshah ande "upplyst, skall
omfatta en areal af omkring 150 qvadratmil; hvartill dessutom kommer

2:o. ett område af 3,731 tunnland, som, enligt Kongl. brefvet den
IG Juni ISj-J, fått från det till Eorpforss och Rensundsforss jernverksan-
läggningar beräknade, här nedan närmare omförmälde, skogsdistrikt inom

socken förflyttas under Meldersteins bruk till nybyggesanläggningar
för sistnämnde bruks kolbehof)

aVrinrl inrim ilittiitati

det område, 1C,071 tunnland utaf den genom Kammar- och Bergs-
kollegiernes utslag den fl Mara 1798 bil kolftngat for Setets masugn på
sydöstra sidan om Luleå elf St Friherre Hermelin upplåtna skogstrakt, som
vid skattläggningsförrättninj en den 2S September samma år honom förbe-
hållits och genom Kammar-kollegii utslag den 21 Maj 173!) blifrit faststäldt
till 111 riksdaler 29 skUlingm gpecie grundränta. I afeeende ä denna
kogstrakt bör kollegium tillika upplysa, livad bergmästaren A. Trysénts eni-

betsberättelse till Bergs-kollegium den 19 April 18112 innehåller, att sedan
Svartlå bruk, vid hvars anläggning denna skogstrakt enligt Bergs-kollega
utslag den 24 December 1601 blifrit till kolfång beräknad, sedermera aldrig
k immit till stånd, sa har skogen häretädes blifrit af Gellivare bolags intres-

-r använd t.ll stockfSogst samt afvorkad for det härstädes sedermtra an-
lagd» SvarUä sågverks behof och således för helt annat ändamål, an hvartill
den vid upplåtelsen hlifvit beräknad,

Hvad nu angår beskaffi nli. ten af den rätt, hvarmed förutnämnde di-
stnkter blifrit ukJufande i och för bergsrörelsens uppehållande åt pririkgii-
egarne till uppodling upplåtae, så bafva väl desse sednare, vid särskilda
tiMt.iW.n, sekt göra den åsigt gällande, att de till hela distrikterne fortfarande
skulle innehafva uteslutande äganderätt; men af ofran anförde privilegiera
innehåll visar sig ostridigt, att sådan rätt dem endast tillkommer för de
nybyggen, som inom den i pririlegierne stadgade tid blifrit af dem å distrik-
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terne behörigen nppodlade och bebygde, så att skatt och ränta, efl r den
föreskrifim odli.igstidens lut, kunnat dcrför till Kronan utgö,

, smt att de
jernvork, fi-r hvilka de blifvit anslagna, behörigen tlrifvas och uppehål
genom fundations privilegiet föi Mcldercreuteska d r ller Kongl. re-
solutionen den 20 Augusti 1753 erhöll nemlignn kap n MeW r reuta end
frälserätt och säterilrihet till en tiondedol af all dra jord inom distriktet
som han, imwn 10 ar derefter, uteslutande egde att, för Uddet l m brul
befjenande med kol och !. hr, til nybj g n uppodla, m n med det be-
stämda vlkor att han, vfd

fl j ,r ha/va gj, rj 6 rjan m i
husbyggnad od odling och dentutmaa i /,, Väl
sökte Meldcrcreutz sederm ra att fi hola Gdodistriktel

|

ocb
under full egande oh fräl rätt åt sig upplåtet, utan" något vilkor om fri-

hetens förlust, men, såsom ufvan är nämndt, blef detta genom Kongl. resolu-
tionen den 13 December 17C3 icke bifallet, utan erhöll han derutinnan
dast 10 arx tjtterUgar prolongation ij f r nybyggens anlägga!

å distriktet, dock emot samma vilkor af friheten f du. t som tJGS ir re-

solution stadgade, och sedan rättigheten till nybyggens upptagande pä di-

trtktet genom Kongl. r< olntionerne den 3 Februari 1 77b och den 7 Ja-

nuari 1783 blifvit för Meldersteins bruk gar än vidare pr long rad, allt

under det stadgad rttkoret af prMegii-frihei förh t får )

under tiden försummades, sunt. äökl ytterligan förlängning i pririlegii-tiden,

som, jemlikt sistnämnde resolution, med den 7 Januari IS04 tilländagick

genom Kongl. brefvet den 9 Maj 1820 blifvit lutligen nlslagen S har,

såsom följd häraf, all den jord, som mtd 1803 ars slut var af Meldersteins

bmksegare på Meldercr oti ka dis riktel 1 mnad öde o. h ouppodlad, till Kro-
nans fria disposition återfallit, och pririlegierne alltså redan med samma tid

upphört att ega vidare gällande kraft. Beträfrandi åter Herm. linska distriktet

mom Luleå socken ocb lappmark, dera han genom Kongl. brefvet den 16 April

1799 erhöll privilegium pä fräl tratt o h säterifrihet till '

10:del å de af

honom därstädes anlagde och inköpte samt de vidare nybyggen, som tender

45 är derefter hstid af honom upp dia , å enär jemväl vid detta privilegium

det. vilkor var fästadt att det <t mjbyggetanläggningar borde, till forekom-
marid- af tidmtdrägt o,h på dit ej attdr till odling hugade p rxoner deri-

från matte utestängas, vara inom hrr rde 16 dr frän det KongL hrrfets
datum verkställde och den för detta och Molderereurzska distriktet åt 1814

/l
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gemensam! siikUi förlängning i privilogiitiden genom fiirenämnd Kongl. Lr 1

ilen 'i Milj ISM btifVit iifskgcii, har, efter privilegiets ul äng in ti den IT

April IM I, 'tfvi-n hela "ii"' '' if' ivarwid distrikt återfallit till Kro-

: itioti .b privilegiel uppliöit att oga ridan gallan* kraft,

ra [ undantag endast af den skogstrakt om 16,071 tunnland, soin genom

Kmmnai och B < < "' l
' '

(i " '
I

l11 '
r 170S P'"»,ilcSu;

inneha fiarne, l r & • tillä i o h ., n ra Kai imar L dl ii

utslag den 21 Maj I79fl blifvit skattlagd till 111 Rik laler 29 skillingai

i

_ till Ii it i.

lan kollegium sålunda i und d ni Ii i dogjort lur d <> mroclcn

uajct „.lrl t Molderereutask» och Henne]inska odlingsdistrikten, som,

. ;
i :

. •, tuiriugens uppmtmtral n-l ftir&ofnm

vid Meld r tin bruk och underlydande masugnar, genom förutnämnde pri-

vilegier blifvil till uppodlin u] ni »e, I i k mm i d i fl r atl till t, huru-

vida och i livad mån di d rm d yftade ändamål blifvit runnet

Hvad således försl ang i
'I hemdtoringen, inhemtas, med lödning

al den underdåniga, beriittel i m ekonomiska förhållanden inom K rrl

i ni m framlidne landshöfdini n m. m. Widmark den 9 Januari 1860

till Ed t Ki tij I. M.1,-1 »fgifvit, .ut vid Sleld i in- bruk o Ii tillydand j
rn-

i i : , minera vanligen 1 nämnas Gellivnn verken, under förutgångu

2ä ;„ 1L frAn och mod 18, il till och mod 1 858, produkten af jcrnverks-

ngen, i jemt keppundstal boräknadl
i

r medium för hvarji ar utgjort:

Jen timng vid GWtei ' 6,082 skepp.

Ta kjen äl i kl t ing:

Vid St-lets masugn 1,492 „

Stäng och 1 b< j- mtiUoerhång:

Vid Meldersteins bruk 1,064:

,
Selete „ 82): 1885

(

hvaremot af de, utaf vederbörande bergmästare till Bergs-kollegium medde-

lad* uppgifter, f. .i dr efterföl inde axen, på tillverkning n vid bruken och

i i i ;i. i ]. u 1, rgmast v -distriktet upplyses, att tillverkningen vid

förutnämnde vi rk i j mi ' c n n r d un l t d n sednarc år lldast utgjort:

J > ntalt brytning vid Gcäivan år 1862 3.G60 centoer,

motsvarande omkring 801 skcppiind eller föga öfver '

b:d 1 af malmbryt-

ning n under lon gående period.
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Taekjfrn titt • rJcm / vi I Sel t ma ngn hur upphört sedan år 1 59

då masugnen sednast v.ir i gång.

I in Ii Atitrtesfi : rh n

Vid Meldoi ein bi ik. . . 486 rentner; S5 c ntri r 108 oentner.

„ Sel di... 778 il.i 7 I 1 rl:o (549 d:o

tillsammans 1,264 c:tr. 1,101 tr, 9.V3 e.tr,

m tsvarandi .11 nasl oitiknn 350 keppund tillverkning åi 1862, 312

ikeppund år 1SC3 och 270 skeppund är ISC4; hvaraf 111 t inh ratas, at

bruks- och bargshandterin) en vid G< lliv u- n i ;en om und r 1 n f rutnäi ii d

2."> åriga perioden, jemf i i 1 indra jernverk i rikot, i allt

fill varit i högsta matro låg och inskränkt und r A n i din tiden ån

mer* så nedgått, nit alll edan ir 18M någon ta kjernstillverkning dor-

t.i I icke bediifviti saml bruk h ndl ring n vid de i gång • nd

j ni i rk n i b tydlig n n d i t, al d n, i b llfigii tank», ke i

måtto motsvarar de uppoffi n r i sk I
' tckor, som

lemnat Gellivar v rken egare i eh för bruks- och b rgvork rörel en upp-

muntran deraödes.

B träffai 1 1 i fter förliållandi I mi d

/. ,-,. ./
Ii .

!
.. a fr , / , d it enligt pri* gierti ilegii [iri

innchafvnrne att in m för krifn privilegiitiden ntgånc fullgöra, lut Eders

Kongl. Mnj:ts l*fallningshafvand i t mderdån t utlåtande upplyst, att, f i

afdrag af hemmanen RödningstrBsk och Navasberg inom öfver Li

hvilka enligt Kongl. brefvet den 1 Februari 1861 fi>r underläten byggnads-

och odlingsskyldighet till Kronan återfallit, ofrige af privilegii-innehafvarne

uppodlade s.t kallade odlin sfräl 1 inman inom Öfver- och Neder-Lnleå,

Km å, Öfver- och N d i K li\ aml Joekmoeks och GelUvare socknar till-

samman!- utgöra 113
;,! 'H

'

3BJ „ mantal, hvaraf de inom Neder-Luleå, Råueä

och Neder-Kalis cknar, nom redan fastställd afvittring, och A innu

Öfvor-Luloå Ku nligt på priifning bei nde »fvittringsförslng, blifvit

tillagde tillhopa llii,077 tunnland 20 kappland utom 83,565 tunnland I

kappland impedimenter, hvai m il r de inom Öfi r-luilix, Jockm k ''

Gellivare st> knar b 1 1 n frälsi hemmans oinri den ännu äro obesfömda, emedan

rj sa soeknai Rnnu ieke und rgått a vittring men, i anseende till .1 -

beskaffenheten och ringa odlingen h di inom Gellivare locken I lägna hem-

A
i
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mannen, har, saligt särskilde af Eders Kongl. Maj t bsfaJlningshafvande den

31 December 1834 meddelade utslag, som kollegium den 21 och 29 De-

cember 1837 gillat, pnm i nel gkatfltLg nir il hemman öfWrgåtl ucl

genom ntslag den 8 Maj 1839, blifvil af Eders Kongl Majrts befaUnings-

hafvanda fastställd att gälla, intilldoss vid bli fvande afvittring annorlunda

kunde varda bestämdr, genom bvilkea åtgärd icke mindre än 30 Frälsehem-

man därstädes blifvit förmedlade fr.ta 17 till 'P „ mantal <>cli återstå ud

trenni hemman om tillhopa ."
2 mantal s&soin liggande i ödesmål icke kunnat

EkattliSggasj och upplyser Eders Kongl. Maj:ts befallnin haJVande tillika,

att, inom Jocktuo ka socken, äfven flera af Gellivnreverkens hemman blifvit

proviskmelt förmedlade, ntan att upplysning kunnat erhållas efter hvillta

grunder neh med hrad gällande kraft sådan f ni dbjig skett. Härvid bör

kollegium för egen del tillika upplysa, att, bland GoHivareverkens förutnämnde

hemman, följande, nemligen: Ausavara, '

:
mantal, Baunsträgk, 1 mantal, Bahk-

tavara '

± mantal, Kadorafva, I mantal, Lamnsuando, 1 mantal, Lamasvara,
1

, mantal, Lambolivara, I mantal, Murka, l mantal, Ki ti vand
,

'

4 mantal, Ru-
odua, 1 mantal Ri inevnri, 1 mantal, och Robeams nybygge, 1 mantal, eller inalles

1 i särskilds h< minan med ett sammanräknad! skaf, tal af B 3
t mantal redan fir

1825 uti jordeboken ant knäs såsom öde. Med afsi nde altlos dera, att en större

del af ifrågavarande h mman dels äro öde och dr Is gwiom förmedling blifvit till

skntfe-talet betydligt red i i id angifver Eders Kongl. Maj.te befall nirjgshafv ande»

förenämnde uppgift i sjelfva verket, på lån 't nar, hrarken rätta antalet eller

skattetalet § de hemman, som för närvarande finnan «f Öellivare bolag

uppodlade och bebygde och såsom sådane an gg kunna cga framtida bestånd.

Vid de a förhållanden och da af det ofvan anförda är upplyst, att

rättigheten till nybygg sodling på de ifrågavarande distrikt,-n, emot erhållande
af frälse- och saterifrihet dera, jemlikt tydliga ordalydelsen uti de oinför-

milile privilegiernc blifvit innebafvaren deraf förunnad endast i ock för
l-rgverks- <h brtihsltandteringens upptAallande vid Metcicrxleitis bruk, vid
det uttryckliga rilkor tillika, att nykem i u n vid frälse- ok sätcrifrihetens

förfosl, kdh imm frUtetstidem uigång vara i fullt stdnd fullbordad ; men
hvarken sjelfva jeruverkshandtenngen kan anses hafva med det nit och i

det omfång blifvit af privilegii-innehafvarne bedrifven, att den såsom huvud-
sakliga afsigten synes vant. kunnat blifva en ortens hufvudnäring, utan
tvärtom bruks- och bergverksröralsen mer och mer aftagit så att flera vcik

och iiiriittniuga mimen hlilvii nedlagd lam mudn
rörelse anslagna i ftei I vad upph 1 till Fm

prii ile( i im md< n im ' m ni grti förii

rk, ni Ii an mindre nybygge ill ug n n rinn

rigon liillgjord in den tid, privilegieini fiin

alldeles i dr ncll ii 'nn ni di i itol måst Kil föl

Ila*, anser vid sådant Ii ih.ill.m

den 17 December liGö och Kmiimar-knllogii kiingörolsi den is Juli \Hi\

hemman in 'ill brukens under»* I äru fiuländte. ieki tii

i:i. il ur. ändas, u kohi ! --t bruken

lim del Mira ii Ikuren i
-• itS u -

- Ii icke blifvil lullgjurdn »uut au, «ä*oni i

s&terifriheten som all i il ire I

sedan .un af in lcgii-innehufvariii fonerk I ieli !'u de liii unl i
I

Illa ii '! ;i ggr.inn neh fullständig undersökning p3

genom Eders Kongl. Majrts bet ilii n -h it\ mil - för»

< lellivareb ilag III rand hem i

> _ i I

4ro i förhållande till sin mantal indi iin i teliörigpi

dels livilka föl närvarandi Ii Hel* livilka hemman neh nyl»i

i S04, då piivilegii-lrilieten ! Middereieiir/j.ka distriktet upphön!

vari! - förhållande till du ursprungliga in 1 uppodlad ivl bebygd

nödgats nndergii lörincdliiig ssm ut cdai en i sökning ni

iom ml. nfs ni försiggått, fräya om uppburanile af den lorunnadi

k b -..-
ii il i i I

Ii miuiln de

iK-h iiiniii piivilegiitiilen nj fullbordade ellci Innu.

bruksr nds u nu uj in indi Ii i imn n mil .. irdiiiug eim>i pri

min hnfvnrnr < kn^

lleda

[uittni ni

t Palinskiidiska udllng* »fli *knij^-ili>.triktit.

\id I7(i!l års riksdag I id< Kikets Ständers illiimnna I

»s k n .
M i|

i i ni ill: , .ni den. m ijmiai Palnisuueh i m <

il
'i

A



'I

till uppcxlliii upplåtna del af cu skogstrakt pS norra sidan if Piteå »Il

mun- ull ni gen i Pi ss |. n upplåtas till nybyggen, medan bemälde majot

ifrån ii I7Ö7 varit utrikes listande och om danna i g kl uppodlant]

icke gått i författning; nx a - lan Kammar-kollegium blifvit In f\ t hördl

ut u d Ittndfi tillstyrkt, att ouppbrukade trakten, som vore

en krön I i i nin ni t ty k ris utsynas till dem, som ig d rom an-

mälde, har Knn^l Maj:( i i ii, t bn ! till I II gi i d n 2ö Maj 177 !

"väl fnniiii d ii J
•

i
'

1 1
1
- r- i. Ii tillagdo uppodling i

i i böra upphöra, m n

l
! t han ej un kunna igas \ i derifrån nbnrdau dömd, skulle i all-

männa tidningarne kungöra n . ifall lian [>j läi höra af ig inom it Sr,

uppodlingsrättighoteii skulle Si andra up| Sta ;" livarofrei ny ti frihets ruf af

11 s Mn 177 .i t detta uppodlings-distrikt syn s halva blifvit h n ni

ni- ld lad

Till don utredning, Eders Kongl. Maj. t- befallniii 1 ifi in Ii deroin i

fifrigl fömnal fal k tlegium »lägga: an uti nämnd* fribetsbref, vid distrikt i-

Qnpl&tande till i n Palnistruch, följande vilkor tillika von föi rifna,

ncmligen "att, pä det Kongl. 51 må blifva förvissad, att det af honom
s fl il äml mftiel trtl landets appodling mått vinn c och de förunnade

*'
!l '" ej miss ml, i - »hi til! hindei föi indra, som framdeles Amnos

villige m-h förmögn itt uppbruk ttminston någon del af odedi riktot,

!
le PnlnWrurli ,u förr ju heldr s i rjan m. 1 land ts uppodling ocll

nödiga hus' byggande till folkets horrbergorande, som der arbeta ich ig ned-
i

'. a, ocli sodan fl i hand mer och mer utvidga och förbättra landt-
brukci I rstäd - til ' t* hela trakten eft i jordmån o h I kaffenhel bhjfve

uppod ni. bygd och bebodd," Ii varjämte och sedan, för d i .t i I un i.
I n-

lige dlingslägenlietcr or.h 1, q bb'fvil för livar hemman il ynti fi i

tunnlandstal, som ska I ig m hoden för län t ti n i Scpte.mbei 177.,

11 ''"'> det tillika
.- i ij , IM ns rud itt inom sex a förlo| ti n

inl tehr f" ( datum hnfva gj m ft g d bör tu
i

<! uppodling n it pa
;l11

- benntlige lieramai nli i,, ,. iri folk och »boer med nftdigi

ims ,
'Hl •'"

" t tunnland uppbrMtiid ftker m Ing föi n gi kreatur
1,11 nVflrt "+ >>elt hemman, hvilken uppodling sedan årligen borde för-
merns

>
ti" '

'
b mm i fvo fullt bruk ooh [ftnd försatta vid för-

lust af den förundte friheten, deröfvot lai hrtfdingen < ,rten (III ime
'"' hl]u ll;nI <* IS Ii a t ml Si syna livad majoren el , ,1. - rätts

an bal iro tillgjoi bada vid landets uppodling och tilternade vcrksanlägg-

ning amt underdåni berättel e derom I II Kongl. Maj:t ii ända

äedln di i frib tabrefvet foreskrifiia sex åren for uppodlingarnes början,

genom nädig r dution len 7 Novcinb i 1780, af f rekomni in .i di

blifvit prolongerad och förklarats b-n från iistnäiundi datum b

räknas, och ind i tiden ä di triktet upptagits följande, undei rum it \

lr il gend m uppoillad licminai len il Alters gård om i man-

il .-mit fial Ii min i-inen Backträsk, I mantal, . I mantal, B d

träsk, t mantal, Holmtrask, I mantal, Pålträsk, mantal, och Storfoi

mantal, hvaijerate Alters bruk derstädes blifvit anlagdt enligt Bergs-k llegii

inni den '_'l April 1801; m n i fiirb riirde nådiga re olution icke

v ir bestämdt, huruvida den, i frih t hr (\ t för u| p dlingarue tillika beviljade

."i{i Srs skattefrihet skulle IVir All r frål gen m från samma i få b

räknas, I bar Kongl. Maj:t, uti nådigt bref den G Juli 1824, af an rde

skal tillåtit itt, i ii! Ii t m i 1m 1

1 g 'i ra Kongl. i - lutionen den 7 N v inb r

1780 blifvit »I end dling iden i rklm Vltrrs frälseegendom i

nåder beviljad 30 irs skattefrihet Knge från saiuma resolutions datum

räkna L ålunda till 1830 Srs utgång fortfara, "med ull. i att 1 i d

för krifn bj gnads- Ii dling tyldigh me behörig i full
j
rda,"

Då några undra hemman och nybygg n utom Alters förutnämnde frälse-

ii i: icke af privilegii-iunehafvaren, under den i frihet adgnde

lid, blefvo uppodiadi ocb all den Ofrige, I 1 mn d del n a Ii triktet allt i

betrakta - m n Kl lans allmänning, hvarl Eders Kongl Mil

nin" I 1 ^ inde, tid efte.i anunn, meddelat andre pern n i til si mil till nybygij ns

inläa uile, men Alt i- eg nd m gai b Ed rs Koi . M befallnings-

hafvand Mkat, att erhålla införsel åfvon uti eg b oupp-

dl il
,

un 1 r namn af kronoallmänninc ä ; lend del i af distrikt I

att all i lii o om annan dispositi i deraf, iu till k u n, uåtte förblifva

oafgjorda, imi less liga kraftvunuet beslut i det sålunda framställda yrkandet

erhållits, si ha Eders Kongl Maj:w befallningshafvande, på d n rnnd att

il t, genom ofvan åberopade privilegium, majoren Palmstrueh appl

distrikt, genom den i trakten år 1802 verkställda mh af Eders K ugl. Maj:te

I ifallilingshafvaiidc uti utslag den 30 Augustisamina Sr ta tstitllda ifi

undergått behörig i 1 ring till omi le ' Ii g in -
ht i b någ

utrymme i skoy och mark i ifi i d n ilunda för Alters egendom utsynta,

• I

'I



ili- ii- ii rill ,iin .. ii ifvittriiigs-räiteus protokoll beskiifne Irakt.

-. m ii i- i -muiiI .ii privilegiet, innchatVrtreii ilcrnl tillkomma, g ii u

i ' Ingusti IS.'!1 ("irklariit sig ki kunna ifvei l- i- ut nämnde

yrkande ni ilileln miiwl yttiaud , ilt) il . s i -. i-l.i vi .1 kun., del uli Ii _i

ningar blifvit gjorda ;i il- 11 fi I _ n 1 1 VI r iiHfuttade mark,

il ii 1 1 - 1 I. nt efter fog vid h.ira.l- uerm i orten

c 1 1 Hiii iasfii ordning utföra: livare 1 kollegium, uppa li.ii 11

1 si 7 Dktnbur I
v,.1

ui J 11 1 hir ,f Eders

Majits bulhllmiigslinrvaude msl.stälhla iti\ Krm - ick< inn fatl uinmi

1
I

i. 11 tilldelning it in 1 1 U för de da, undei bi ufimniitg

af Vltera u 1 ' - i'|ii li«ttiktel »nltuj-dn nyl innan nm IM mantal skatt,

sa ml in. enat iräiit-eriins bestämmande omkring egendomen." imråde icke

I l.i itgjti f något iinn lil K01 rl. M j.is hefallningsl if\ ml
i

1
n, IS11J 1 , utslag följaktligen icke kund lägga hinder 1

1. .ut.
: händelse en större pltor miiidrn di 1 if allmännm

irukten ännu kunde Himas öfrig, som stöd it 177. i u Kongl. resolution

s; i'l 1 tillfalla, söka göra less rätt dortill gällande ; och

uriifvadc kollegium alltså -kil t ii med uppla vai I il d t öfverklagad

-1 målet till Eder* Kongl Maj:t befaJlningslmfvande som,

ii. 11 den förestå rtil if ittriugen 1 Piteå sucken försiggått och gräns nu
omkring Utei . 1 I n enli 1- med 1 7 T . års Kongl. resolution, dervid

linde att, öfver det af garen ull nämnde egendom „j nli

atåe.n Ii I i u tiai- irn likmiUigt sig utlåta, och di- -. beslut I il 1

pröfning underställa; oeh, in vft häremot bl ifvil underdånighet anförd»,

1 K- n_i Maj:i eldig t 1 Ii h Fden I Oktober IS35 funnit besvfirandonv

in l i-l,uit. 1 ,iii'-i. lian om nådig föreskrift för ] ler Kongl Maj.ts Ii fällning -

etldela inuehafvaren il nuformäldo privilegium införsel 1 all

irk, suin inneslutes nom de i amma privil giiun uppgifnc gränser,

-ana i nåder bifallas, men tillika pröf il käligt 1 i, mod fasl fällande

I I

.
t rklngadc utelag, 1 nuli stadga til intilldese den deri fljr-

irsiggått, någon vidare upplåtelse till nyhemtmin eller

nm, 111 ny anläggning nom il 1 1 förutnämnd privilegium upptagne distrikt.

<lir nug utan privilegii-innehafvarous nr ifvnnd
,

if Kongl. Mnj:te befall-

ningshafvnnde bevil m Ii fvaren .i summa privilegium olietaget leumadt,
,;t

-
- "1 f f lan inom di triktel skedd -ni < nj plåt 1

lönnen iii Ila eiuol det. p -. I . 11 ridande, 1 liehörii» ordning v.i

1 1 nde efter In fugenbet.

1 anlednin it t Ii leireskrift blef ock frAgnii om bnetåndet il

de, ut andn personer, pA den ii pri il gii nnehatvaren ädelemnade delen al

distriktet ni. il Kongl Mi|:t, hefallningshafvande utsynade nyhemman l

lAgenhctoi !- rl ti u ut t tfg r. I ,t PiteS härads egoakilltiads-rätt, som

in 1 Ii- d -n -I Juli 184 sig d röfvet utlät, ut när enligl 1775 år

privilegium, majoren Paluistrueh LUgai air igi nom I md höfdinge.11 orten

lata på distriktet utsyna ill till åker -
1 ing samt nödig skog 1 o

ull 1 uAnga nyh inmur in lägenhet k utrymme runne; rb att

il utsynte lägetihetenie, inom set är Från privilegiets datum kulle tinnas

'"iln
1 fiiiseddo med uödigi hus och min I ett tunnland Åker omt< äi

några kli itui till hvarje 1. 1 hemman, 1 : rmera årligen borde R3rn i.

tilldea rill.i Ii mm nen voro i fullt bruk försatte, \nl förlust ttf de uti pri-

, il 1 forunnndi rättighetei I fril men A omtvistade nyhemmanen

och liigcnheterna icke v r inlagde A mark, om inne 1 1 in un de, upjxi

Tali iiiuli-k: distrik inla du ti i I inman, hvdka redan ar 1802 ,il-

vittringsberedniug und u 't u m von helägn p« den del af distriktet.

Ii a 11 ni-i I' lin ti k U llii efter honom blefne innehaft t -i

nit-ni i.ili. frälsohenuiian föranstaltat ellei hi \ I rb raii , anmält om

f 1 i ii
;

. gärder för liiid.iuial ni nyhemmans utsynandi ch anlägg nd .

I

sätt efter 177- Ars 1 ivilogiutn bordt sk< och än mindn lågt odlingar

fn nyhemmans anläggande, ver 1. innan an-lr p r t; 1, eftei 1

mer .in ai u från privilegiet* utiHrdaud i' 1 kt m-li fitt tillstånd att

berörde nyliemmnti och It pnli t t up] i igde andol tf rilm-t-a h 1 d

11 i
-.;

1

och inrätta; I s Innu sk n it en Alters bmks-

oeh frälKelioinmansegari rätt 1 k -.
1 g nom d-

, pä Kronans sida sk 1

upplåtelser af mark till anläggning af de omtvistade hemmanen oeh

hetcrm förnärmad, -Ii dessa npplAtcken n- 1 d- d . böra torblifva orub

ull , .h-1i sedan Alters bruksegaii emot ditu 1 - 1 nföl underdåniga

- i! liar Eders Knngl. Mnj:t i d- - h .- d ms il, medelst utslås den

II Februari [SIK ..r.skillnftils-rätteii l«ri>i-do utslag , Hit h fastställt

Slutligen hade iksdagsfullmäktigeii vid I8.i5 ars riksda \ liäcli

ström, a Pifc 1 oekneuiittis vägnar, uti till eders Kongl Maj:t ingifven kul

anhållit itt, 1 anseende till I IioiVpj ffii - iknens betydliga betidkuing ui

s\

I

. I

>\



EiVi-äkutttt »ig uppehälle billin nybyggesanläggniiurai livat-till .dl.i tjctilign

lägenheter redan voro uppt ;ne, med undantag ni Palmstruchska di mkt t.

det uti Kongl. brcfvol den l Okt b LS:i5 tills vidar tor Em förbud

emot nybyggesupplåtelscr pä nämnde Ji-tnkt tu ti- få förfalla och det vara

vederbörande myndighet tillatet att, medan afvit (ringen i lockncn ännu på-

gick upplät» Jen tnipptngn rlalon af Palmstruch ka ii riktel föl ilä gning

al hemman samt dervid |i fira, huruvida antingen Utcrs gai , pA grund

il sina förment prii gier, ell r andre hugade odlai ma rara till inrym-

niiig i de blifvande hemma nen 1 iiti_.ii
; men sedan landsliöfdinge-eni-

betel i länet i un 1 rdånighel upplyst, att damera i ga åte stode ti dr .if-

vittringsntgärd r, i afvak n t hvilkas fullbordan, enhgl föruuiämndi nadign

brel den I Oktober 1835, må t it-ti med pröfningen af Alters bruk? gare

wspi k |>ft drn ännu icke till hemman ller nybyggen tippliitne del ut ifråga-

varande distrikt, har I Mer. Kongl. Majit, enligt nådigt brel Jon _1 Augusti

1857, iunint Piteå .ocknemäns förrbei rda wis knin i kunna ranleda

någ ti Indrin t hvad genom nådiga brefvet ilen I Oktober 1835 blifrit

i(\ t, men i nåder ;nib< fnllt dess befallniugshalVaudi t lin t a i

fort ske kunde den på Edei Kongl Maj: I falluingshafvaudi nlig summa
lådij; brel lliy ti pi Inni företaga och dervid taga i f rvägande livad

Pil .i c kn män både att i iiinnel ådraga. Enär detti i>a Ii Edors

K n M
|

s In illuingslinfvaude icke till kollegium inkiuumil n I sitt ut-

slag i den pä JU rs I. ngl. \1 jt befallning haf\ ndt sälui i I ndc

im in in dispositionen af den ännu ouppodtadi delen I Pahustruchska di-

striktet, som, i-nliyt sistnämnd* nådiga hl. i it if i_ under-

ställas, har, pä derom gjord förfrågan IMers Kcmgl. Miijtts befnllningshaf tnde

uti -knlvrl-i ull kolleg tu In Ii Oktober I8G:) (tpplj . at nömnda

Innu ori oal iil ii it itl dnn sfvittringsberedningen i Piti i 1 n

dämora hunnit nfslutas dena mina torde under påföljande vinter ki la

att ;il Eders Kongl Maj:ts b fallnin ;sha(\ tnde un 1 slut iiriijelpas. 1 .

a. Alter bruk? tillverkning, lär kollegium, efser denna eihållna upplysningar

Iran Bergs-koll gium, meddela, nt tångjernsliUverkiiingen, som under dcu

I f itu muiiI.i 25-iiriga
|

i in.! ii. 18 I 1.95 åtgjorde i medium per är 75:1

-I- ppund, d t-inern n dgl ; ål is. 1

) ull 'til I ppitnd, ir 18(11 till 507

' p nid, år 1861 till 1,054 uontncr, eller näring 299 k ppund, ucli ar

I8G3 till _(iJ cent it i elk i omkring 71 skepparn! -.mit ill iindci iWn
1862 och 1864 bruket varit nedlagdt.

Ui Korpforss of.b Itensuiinsiorss jernverksanlSggitingar ined dertlll

anslagna skogar.

Mul tm af en &i ii 1817 och 1818 upprättad kana öfv« då uteynta
kugai I' i n tillämnad Båg*«rk«- och jernverks-anläggnii den HJrre vid
1/111 ftraaen

1
il n godnatt vid Rensande! i Rån .t elf, hvarvid skogsttll-

tn o 'i I k ni i i rken 1 in näts ute ra

inom Hån .< .ken . . . . 203,050 tonni.

''''ib'. n 175,041

till aminara . 77,691 tonni.

In ni in dock -ifiäknai Ibm i sägi rks p
riitt till trakten N:i 16 om .

. 33,1 18 rotml

""' " '" l,:i=' f

"J*) -
1

'
l

" ti 1,1 Ib tunn:

I
' ifd i b- ar å i t <\

. :; 16,570 tunnl.

Id i: im fv d- barli tilLHmnadi vcrksanläggningarno, deraf be-

räknats:

ffii sågverksanlaggningen
. . 91,050 tunnl.

1,1 b i ' in 1

' J in! ' ning -n ............ 2 '

sa had lut land nä iren L, P Bei^ner och sock nskrifvaren J. J. lluth-

b iv I Is h 111- K ngl Maj:ts L falhiingshafVande i län ki tillstånd

fBr iippl i ti I s Rnbl igl > rl vid I^ngforssen om 1 i\ 3:ne ramai

n ' til stockfaugst från ufvanberördi det ill ut ynade skogsområdi

9l,li5li tunnland, hvilkan ansfikan
i
mvä bl l af Eder Kongl Maj-.l 1 -

fallningshafvnndo uti utslaq den 6 Februari I82S bifallon, dels ock hoa

I K ngl. M;\j:i i uiil-fd iui_b t mhållit att, med beråknin ti kolfangst

från den ;

f- _i upp ifna I g n. -1 j "ett tunnland, f anlägga tt stängje i

vork vid Rensundsl ras 1 w i (gn vid Korpforssen och, sedan sishiämnda

msTiknin al Eders K ngl M ij t uti nådigt bref den 12 Mar- Ib-lH blifvit

bifallen, utfårdade B rgs-kollogiiini den 111 i sainms månad |t ril gium 1
t

1 ut nu ii ipl ritJ vid K [il rss ti if en im ugn 1 r ti lverkning af

fil ern ni malm fnui (Jpllivnrc malinfiill oel il Ren

snndsforssen mrd en tång rnshnimnai ch j.n härdar, liv.irlill kolfangst

in i ti - hån dr för il - u ik i yn lo, Imiiii initul skogstruktei

n
•I

i



um J_."i,')-U tunnland, tit I ''' *Mfu « y " ' • ''"

f jfu ,' fr r.- J4UM "' WO I l I '< !> i •' > , ihiim

i i t ill'In' fi lin Ii

,,' i
•/, I imd I o! hl I . inkl i f

„• piail i pptaot Ii i| ii -ii - Inn. i stöd ni ilol uti lv. ti_,l in i\ o

rfeu äO Juni 1820 och t Maj I82U stadgade förbud emot vidaiv -r

Is ii 1:1 ki mans jkogar till sågverk i d« norra länen, K >ngl M.aj:t

ii nådigt b»f den 25 Juai 1828, uppli I ii i al Kongl. Majrts befallnings

j, i f\ .ml un förutnämnde 1 — ita ig, den (i i u mm I i förati

in<( ii.iiaren ISergn i !i ookenskrif» aren liuilibeijj lonuuidi tillstånd ull

»t i kfäii| ti frän < ti i iiföruiiildi 1 t ii allm u n il, u i im t' t) »0 ttinn-

i »ko sm.irl. för deras dllätnuod - u t t <>
> Låitgfnrssen, ti i ill t

uti särskildi nådigt bref den ii Juli sainiua är, nIUui dem .ut. föl utvid-

a n,| al leras privilegi rade iernverks nläg ning v ni Koi-pl seei cb Ren-

BunikloTKsen, fS nämnde skogstrakt till kolfängst använda, ni bai I' i_

;. I] iu-11 ii vtterligare privilegium den 25 Augusti berörde Sr tillåd a

rn -i , c (J rätt till koliaitg-*t från tgd ••„ 'ti- '< vi<l R nsitndi

f'i. i- ti iippl ra ytterligare en stångjernshamniarc ined tvenu liiirdat

niaJiaiui ij ' }>pj n ' t ' yl g ./"'''' inom ä ur.

oid privfogi ;•<, ^<m nit Bergs-kollegi I in af den SI

i t-utgangn Mare var stadgadt.

I följd nf barOrde, vid skogstrakternas upplåtande fäotadt vilkor, hadt

il 1 ,1 -.
, gal privil gii-inn iiafvarne att, mun den bestämda tiden af i

är, hafvn så väl Bjelfva jeraverkon uppförde m oel ni b. nybygg it Ibt

rt i underhållande med k<l a skogstrakterna iusyuad och anlagda; men,

i .ml dim i prmlegii-innchafvaraes gjorda underdåniga ansökniugai atl

hnfvudsakligen på grund af den tidsutdrägl som egd rum t afsueud 'i d

nybyggeaanläggiiingar, från Imlka koltillgängen -kulli hemtas, B privilegii-

tiden förlän I liai \A r< Kongl. Maj. t, enligt särskilde iiädign bref den SI

•Vngusii löaä oth den Februari 1845, bifallit, att tiden för verkens upp-

förande och nybyggens insynande Bngi till 1853 Srs slut förlängas, livar

jeimt upp fa nyadc underdåniga ans&kningar, Uii~ Kongl. Ma(i u I

nar nådiga brd af den lli Juni \>ibi och dm It Janaan lä.V boviljat

ytterligare unstSnd ull Iglio år^ blitt med uppförande af sjelfva j uverken

nen nugol nnstftnd ined nybyggens insynand noh anläggan I rdlei förinäns-

rätt till skogen biel ioke gen in tararoa nådiga bi I privtlegii-innehaft-arne
tillerkänd; vid hulket (Orha I land,- rättigheten f,», ,l, m u \\ nybyggens ipp
t

'

1--" 1 ll ,ll, ,l » lllb
s-'

1 »k ärymder till k«l«agsl Ii »orken redan med St

1853 upphört. Men alvm dwförinnan bada priviUgii-innehatVsrne denna
wn li( ti Im- ni emedan den tidnitdrägt med nybyggens iwynnnrte som de
uti -itu underdåniga unsokningai uppgifvit såsom käl för förlängning al

privilegiitiden, var ensamt ni dom tjplfva loi rsakad. Istället itt, enligt
föreski-ifcen i B:,,-!, II _ ; . pr i ,],._] , n ,

, ;; t |S28 anmäla ig hos
hl r Ivotin-I Maj:ts befallningBhafvande m nybyggens utsynande underlät*
di ti t at privilegii-iniiehafrarn äudn till don II September 1846, då dr
först till Kl ra Kon I. Maj:te Itefallningsliafvaiide ingftfTO en gen r l a

niag, att ta till nybyggen indelad all den mark, som uti pri» legierne var
cill kolfångst tur jernverken uivigad KiikI rtid hade under talen enskild.

para n i hot Eders K ngl. Idajts hefidlningshafvande sökt och erhållit till-

stånd till nybyggesanläggning
i på ifrågttvarnnd kog raktei hvaraf tvi t

uppkommo emellan nybyggeaSboerae <-li privilegh-innehafvarne, hvilk»

Rare, pJ grund af Bergs-k llegii privilegium, yrkade företrä i ut Sfven till

dessft redan anlagda nybygg n och hvilka tvist r i besvämäg bl fvo dragm
lind r Ivmnnir-k llegii pröfning men enar berörde privilegium icke för

privilegii-innehafvarnc innpfatte.de annat berättigande till nämi nätter

ån alt för jernverken gagna den kolfän s »ont från området af ikwladas i

L /i'r'// nrdnlnn utsynade ooh beviljade nybyggesanläggningai kunde med
skog tis ili nybyg enas bestånd påräkna oh erhållas, samt någon uteslu-

tande företrädesrätt till de i bernrde ak< Rstr It befintlig' I r nyb

anlnggniilgai tjenligt odlingslägenheter alltså icke kund< anse? bifva , nom

nämnde privilegium blii it iunehat\ artie deraf tillagd, ellei desse pä grand

al samma privilegium cl att i annan än I » I r nyhygi k ni n'i

stadyad ordnij / ti sig Dybvgg nläggnitig a n iFrågavaran sk gstrak-

tors områden beviljade och utsynte; livartill koin -itt, ifven om den af privil gi -

mneliafv ii n ir 1846 hos Fil Kongl. Majtte bofallningshafvande gjorda,

iifvannäitmd.i generella anmälan om skogstrakternas indelande till uyheimuan

för bemälde inueh fvares räknin . utan ill några särskilda till nyb i

användbara odlingslägenhoter d rvid blifvit närmare uppgifne, kunde tiller-

käiin.is det afseende, atl privilegii-innohafvnrne dymedelst fullgjort hvad dem
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I
ålegal för bringande till verkställighet al det i privilegiet stadgade vilkor wn

upptagande il' ii' duo nybyggen med tillhörande skugsrymdei flii jernverkens

bchof, de omtvistade nybyggena Itet samtlige »oro hoa Ed ra Kongl Majrts

Isefaliiimgsiiafvande till upptagande sökt och beviljade, förr an privilegii-

innch ifv;ii')i. - förbei rde, gon i Lin anmälan ull Eders Kongl. Maj-te befall-

ningshafvande dr 184 ingafs, så hai kollegium ni särskilde utslag, som

Ed i» Kon I. Mi] i bland andre, uti nådiga bi ef den 1 November I KO)

dit, tillerkänt iiybyggaeåboertHi besittningsrätten ull dosea nybyggen

framför privilegii-innehäft arne.

Hi 'ni .it i öfrige nybyggen angår, ioni, i följd af berörda bos Eders

Kongl Maj:ts btfdllningshofvartde ir 1846 gjorda anmälan, vid nllmimvi

afvittringen i s kn n ell r eljest blifvit, i stöd il' Bergs-kol legii privilegium,

för privilegii-innehafvaraes räkning insynade och afvittrade samt af Eden

Kongl. Mnj:ts befallningshafvande till dom upplåtna; sa, enär privilogii-inne-

bafvaroea i ånsräst till dessa iiyliyggesnnläggniugnr, jemlikt tydliga orda-

lydelsen i nämnde privilogium. uiedutanih a/sett jermxrkmx förs nd frdn

gam m ii i, dig kol/tinget får bruksdriftmi och rättigheten

ull leesti nybyggeeanläggningar följaktligen varit oskiljaktigt förenad -d

•} !f -i in rk n, derifrån nybyggena, i likhet ni''d livad uti Kongl. för

ordningen den 11 Heeemlier 1766 ock Kantmar-kollegii kungörelse den 18

Juli 1821, i Mga om hemman, som ull brakens and rstod Mifvit från Kro-

nan inlöste, är stftdgadt, lagligen ioke kunna skiljas eller af privilegii-inne-

hafvarne lä, till annat, än verkens underhållande nyttjas och b sittas, i följd

livaiaf. om verken ioke inom [irivilegiitiden blifvit uppförda eller sedermera

nedlägga*, nybyggena skola till Kronan återfalla, samt i nu förevarande fall

förekommer, enligt livad uti IS rgs-kollegflim blifvit upplyst, att ifrågavarande

Korpforxt masugn och Reaatnd^forsi s/dwjyisrw*» rk, som, enligt llergs-kollegii

privilegium, bordt vid privilegiets förlust, iniim föreskrifna frihetstiden, som

med Är 1863 tiliändagicfc vara babörigen uppförde, hnarketi darfOrirmten

eltn- et • d in in blifvit uppförda och kommit till Händ, anser kollegium

privilegii-innehafvarne, vid slikl förhållande, bafvn förverka! all vidare be-

sittningsrätt till dessa nybyggen, och hemställer alltså, att fråga om deras

indragning t: I kr nan m.l, i laga ordning, emot privilegii-innehafvarne vankas

samt ilen I nybyggena befintliga skog under tiden varda, till annat nytt-

jande iin till husbehot under forbud ställd.

E) Awaftirs» masugn* oeli Hvitafurss Ijruks koldistrikt-skog.

I aféeende å denna skogstrakt, hvarmn Edert Kongl. Maj:ts hel llrungs-

hafvande sig icke särskildt yttrat, utan endast, i samman) ng med redo-

görelsen för Hvitåtbrse liar u dan t" ti ki mmaride sågverk, antagit uti denna

skogstrakt, till hela sui vidd, v te d o-amma. som ull stockfångst t r lluia-

fors* förut anlagda sågverk vore anslag n får kollegium i underdånighet

anföra: att -sedan Eders Kongl. .Maj t uti särskilde nådiga br.l den 99 Mari

1S27 och den 22 Juli lt)2e tillåtit egarne a Uvitåforss sågverk i Ll

socken, att i den sa kallade Vikstriimsforssen eller de Hora andra vattenfall,

som funnots t livitan eller Stori n inom sökaudernea egande områden, Q
lägga en masugn och i ti st ng rn verk em 2:ne eller 1 härdar med ham-

mare, till förädling af dei taokj tn, som vid masugnen kunde erhållas med

rättighet till kolfångst f r verken från följande dertill beräknade och insy-

nade skogstrakter, nemligeu: dels o 2,000 tunnland al den skog, efter upp-

gift innehållande 1)8,489 tunnland, ib kappland, som under namn af krono-

allmänning, redan skulle vara ull itookfltogsl anslagen för Uvitåforss såg-

verk, och dels den skogstrakt hvilk n inn slött i norr al gränsen emot

Gällivare lappmark, i öster af Hvitån, i vester af en nit linea frän Tran-

träsket till nordvestra foten af Högberget eh i s der af en rät linea Iran

sistnämnde bergs norra ända till Hvitån, innehållande 87,70(5 tunnland, dock

p i det sätt, att siikanderne, hvilka uppgifvit sig bafva bos Eders Kongl.

Maj:ti befallningshafvaude redan för detta ändamål anmält sig ull anläg-

gande af så många nybygg u, om tillfällen 8 skogstrakterna raedgåfvo, en-

lUwt sjt dit ijn rittt till den kolfångti, nu firdn området af i behörig ord-

ning ut sokandeme beviljade och vtsynte ttybt/ggvt-tmlilggintigaT a t

skogstrakter kunde, med skogen* o, k nybyggenas beiAurui, prfreffato* och sr-

hiiUai), utöfver hyad för Hvitåtorss slagverks behol erfordrades, och l

allt, efter kcad redan i allmänhet -urc fUrordnadt, börda till nybygget m-

dtda»; ^a har, i nfvorensatainmelae härmed, Bergs-kollegium under den 11

December IH27 och den ib Augusti lbäE utfärdat privilegium på uppförande

å anrista byggnadsstullen af an masugn, under benämning Awaf r.s . och ett

Btångjernsverk, kalladt llvitäfoias, med en hammare oeh 2:ne härdar fur en
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Irlig tillverkning af 800 skeppund smide, nad vilkur tillika, ict prioile

t i ' i att no i i Ii -rf i r *t.n I vara ujijbyggda

orh ka fl a ii! ko& L> < i -kollegium ha/na styrkt, att nö-

digt i : y i.l " i I tiäi md koga puder for / n • rk, i, I /, , „,/,/

til it å i Ium) trti l i uteynadt och upptagne.

Enligt de uppgifmr, Kammnr-koliogiutD förskaffat si i m Ii rgs-kol

liv» v.
i

rl8S6ii L
- Isa. jerm il blift i uppförda; men deremot har

jerntillverkniiigeu älven härstftdw så nedgått, ,iti rid A asagn

hvars tackjärnstillverkning, enligt framlidne laud-höfding n, m m , \\ iilrn.uU

Rtrut åberopad) embetsberilttcl6e al den .1 Januari I8fi0, under de BS åren

1634 till och mod I8Ö8 p<r medium lör hvai i ili utgjort 1,407 skeppund,

setiermera ollt ifrAn ih t Stil al it i . .<: och Hwtdfoi *ånt)

jt ni-, i ,-'i atei Bcm under - nntu i iö-årign period hade en incdelallverkniue

pet är af &76 skeppnnd, år [8GI endast tillverkal \.;h eentaer 'J7 skalp

och Sr 1602 blott 172 cenrn i Sä skalp., I tur ft i i/om detta verk varit

i- dlar/dt.

Detta oaktadt har emellertid, mii^t övad Eders kongl. Majcta be&ll-

ningshafvande i eitt underdåniga utl.it-inde upplj t genom des,- utelag den
l.t Januari I8ät) i sammanhang med allmänna ajVittringcu i Llåneå socken,

dels en till nybyggasodling duglig skogsvidd uf 10,475 tunnland 22 kupp-
lund och iJi-ls .'i.SBti tunnland ä k ip| land till kotftngs tjenlig skogsmark
bhtvit fin jcrnvorkeits privilegii-innehafvare under besittningsrätt tillerkänd;

men vid det nu upplysta förhållande, att tnaaugnon vid (Vwaforss numera
bhtut nedlagd och jerntillverkningvn ud ETvitåforss stångjerushammare Kka-
iedei upphört, anser kollegium det skogsanshMr, nom iitc-liit..ndc till kolfangst

ii deesa verk blifvit på oiS.inninmdo skog traktei upplåtet, böra eftet skeende

undersökning tilliku, huruvida alla 9 Kirutn8mnde skogstrakter till uppodling
rjenlige lägenheter, enligt privilagieme, blilvit till nybyggen anlagde och bc-

bygda med föd af de i privilegierne intagne vilkor för skogstrakterna!
upplåtande uteslutande för bruksdriften samt roreskrifterno uti ofvan llbero-

padi Kongl föiwdiungen den 17 December 1766 och Kammar-kollegii kun-
görelse den ib Juli löd I, till kronan indragas

Sedan kollegium tålands i underdånighet Hg utlåtit ritver IjeäkiirTen-

heteu iil dt Bi jern- i U bergverken sam de sa kallade odlingsdistrikten

mom Norrbottens län utfdrdadi privilegier återstår således i urdningun

dnrufter, mi i underdånighet afgilvii jttrande om privilegierat) rörandi le

ull ii, if m i t i r tdgverhtn n< m samma lan »pplAuu sk gar hvarvid och

då Eders Kungl. M ij t-, bufallniugtshnfvandes anderdfiniga vttrande derem
ninefatcai Itdlstäudig rodo« ralse I- nu hållel af nämnde privilegier, kolle-

gium, föl ili
i il I, endast lav tillägga upplysningar ellei riu* set' i dt» delar,

der nodigi appgittei t r Bders Kongl Ma. i falliiiugsbafvimdt eke Mint

att tillgå

l:o, Leijonstriitns såyrmrk i Skellefteå ^t< ken it Westerbottens län.

Stubboresalgiften äi t Kntinnai-kollegium, uti ub-lag din II April

IM.., baståmd t r d n g nom Kongl brefvet den 28 November 1780 app-

lutiiH etockfångst, 2 ÖOU trÄJ till 2 skillingar banko och för den genom kol-

legn utslag den 14 Novenibeg 180C anslagna stookfångsj 2,440 träd till 1

skilling samma mynt lör favarje träd, och äi f i förstnämnde tockfång-tt in-

synad en skogsareal M' L .>.>. 1 77 tunnland, ofvaufor ."Skellefteå elt inom We
sterbottens Un. utan någo förb håll med afseende i nTbyggesanläggningar,

och för den ednnre medgifua stockféngsten anslagen en areal af 157,408

tunnland mom Arvidsjaurs socken i Norrbottens lan. med vilkor att nybyg-

gesanläggiiiiigai' S siockfångetakogen icki al sägverksegaren finge förhindra».

2:o. Yiterstfor&t tågverk i ^k llefteå särken och Westerbottens län

Uti KaDUnar-kollegii utalag den 3G Oktober 1790 ar icke något Ibr-

behåll om nybyggesanläggningar intigot rörande de allmänuingstrakter, hvar-

ifråu den dernti medgifn i atockfingst, 2,493 tråd. »ur afltemtas; men uti

kollegii Sfrige tvenne utslag det ena at den 17 November IbU, som til-

låter en ekad stockfSngsl fui sågverket af 1^86 träd, och det andra ui den

1 Maj Ib IS, hvarigenum en ytterligare tillökning medgifves at :i*)4 träd,

äro besömda vilkur intagna, att deesa upplåtelser ieke finge förhindra ny-

byggeeanläggningar ,i de till gtoekfångsten anvisade allmänningstrakterne
;

oeh får kollegium tillika upplysa, att Btabböresafgiften föl Mtnåmnd

träd icke, såsom liders Kongl. M»j:te beMningshafvanda uppgifver, uigör

2 skillingar banko trädet, utan genom kollegii utslag den 1 Maj 1818 är

bestämd till 4 skillingar mmtiiu mynt for hvarje ti ad
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i:u. Brann/ors* sdgvurk i Skellefteå socken af Wes lerbottom, län.

Genom Kammar- och Komroers-knllogiemes uMag den ,>l December
L7(i0 är vid upplåtels ti t tågverk af den daruti bestämda ärliga
stockfai^-t, ->.i:0O träd, Iran .illmaiiiiingstrakter inom Piteå socken, nägot för-

behåll om rättighet till nybyggasanlä gningai 3 d ... trakter iok intaget,

likasom ack någon stubböresnfgifl IVir stoekfangsten derati icke »eller finm
bestämd; och bar, uppå sedermera • V. frå i m etubborene eriäggaiKle derför,
kollegium un utslag den 22 Maj 1829 förklarat sådan e/gift icke knäna
i rksogaren åläggas, enär stockSngsten, -cnom Kammar- och Kommem-
kollegierna* berörde ntelag den 31 December 1760, redan vore utan förbe-
håll af sidan afgifi till dem upplåten. Men vid den, genom Kammar-kol-
Legi ifelag den 1 Maj ISIS, tillökade artige stockOagsi af dels 1,615
växande träd och dela .'Ii: skadade tråd inom Arvidsijaurg lappmark är stubb-
öresafgiften föreskrift n till 4 skillingar banko trädet och med vilkor dei-vid

tillika, att nybyggesanlägfiiingaj' S de för stockfSngsten upplåtna krone-
ullinännmgstrakterne icke riu^-e förhindras.

4:o Deg r/bras ogeerk i Piteå Booken.

Vid den .-,1 Ed ra KongL \Hj t- befellningshafvande om detta sågverks
privilegier afgifi , l fct ha* kollegium icke annan upplysning att tillägga

än att, rid upplåtelsen af sågverkets Itrligs stockOnget af 1,200 träd från
allm.it Lin- Ugar inom Piteå socken, något förbehåll om nybyggesanläggmngttr
å samma skogar nkc, uti Eden kongl. Maj:ta bafaUningahafvandee den 34
Juli 1795 meddelade och af kollegium den 28 Oktober natnitu år fastställda
utslag, bhfvit föreskrifvet; hvaremot sådant ulkor tinnes intaget uti kollegii
ntelag den 7 Juni 1830, nvarigenom an tillökning i förutnämnde stookfångat
af 60 träd blifvit sågverksegaren medgifVen från kronoskogar mom Skellefteå
socken al Westerbottens lan, emot en årlig stubba -esafgifi al 6 skillingar
banku trädet.

.'i o Storforss tågverk i Piteå socken.

Uti Kammar- oeh Konum rs-koliegienies utslag den I,"» Februari 176b
ar, vid ilen fa ,ie«a sågverk anslagna ärliga itockfångst, -2,00i) träd, frän
kroncekogar i Piteå socken ict< något förbehåll för nybyggesaolnggningur
fästadt; och mr, med åberopande i öfiigt af Eders Kongl. Maj:ts befallmngs-
hafvandct. härom lemnade redogörelse, kollegium endast upplysa, att tillök-
ning i förenämnde slocktångs val bhfvit at «ågverksegarne sökt, men ati

Et

ansökningen därom, genom Kongl. brefvet den II Maj 1628, är vorden
alMagon.

b:o. /lell str ma - ig rk i Piteå socken
Till livad Filen Kun:.:] Maj:ts befallningshafvand härom anfört har

kollagium endast »ti tillägga, uti uti Kammar-kollogii åberopade utslag den
il Mars |798, rörande sågverkets nnliiggning, ut den medgifna stockfängst-
npplåtelsen af tillsammans (510 träd det vilkor. bland annat, är bestämdt
att égverksegaren icki finge förhindra nybygg sanläggningni

7:o. BraUforn» s/i>/o rk i Piteå se k n.

Med Iberopunde öfrigt af den utrodning Eders Kongl. I*faj:ts belall-

iiiiigsliafvaiulc om detta sågverk lemnat hur kollegium endast att tillägga,

att uti dess utslag deu 29 kpril IHOO m -i verket* mlBggning och den
detsamma n kronoskog medgiftin Rtookfångsl 4,200 träd sura, sfter hvad
Eders Kongl. Mftj:te befollningshafvando rätteligen upplyst, numera genom
Kongl. brefvet len .' Juni \b22 blifrit nedsati till hälften, eller S. 1 00 träd.

nägot vilkor i afseende .i nybyggens anläggande pB de upplåtna skogslrak-

terne icke finnes fön krifvet.

8:o. Borgfor* sdgverh i Piteå socken.

Utöfver hvad Eders Kongl. Maj:ts liefallmngsliafv ml härom fullstän-

digt upplyst, bar kollegium föl egen del endast »ti meddela, an uti Kamraar-

ooh Koiarners-kollegiernes utslag den 12 November 17S6. som till iter an-

läggning af d t t -t sågverk med en stnokfångst från Kronans skogar af 2,0011

träd något vilkor om »ybyggesaiilaggningar irke blifvit stadgadt ni n ati

kollegium uti de*s särskilde utslag den > \l.t| 180'l och den "> Si ventiler

1827, hvarigenom en tillökad stockfangst blifvit sågv rksegaren m dgifven,

enligt del. form 1,430 träd och uti det sednare 389 träd, m M I it fore-

skrift om Kronans dispositionsrätt ull de nyhetnman och uppodlingslägen

heter, som i de for stockfihigsten insynade aUmänningstrnktei kund* upp-

täckas.

Sl:o. Ljuta nlgveri i Öfver-Luleå s.ieken.

Aberopindi 1 Eders Kongl. Majtte h fallniiigshafvaudes utrodning häronij

bor kollegium i ofri,,! tillägga, de! ati uti dess utslag den 22 November

1815, som tillåter sågverkets anläggning med an stockfilngsl frän insynad

aljniäiiiiingstrakter at 1,061 träd, fri I il >m nybyggesanlaggningar är före-

sknivet, dels ock utt, jemlikt Eders Kongl. Maj.U bcfallningshiifvandeä ut-

/l
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,!,, ,[, n ) August 1834] 'joiii kolleginna r II- 1 1 19 April 182.) ti tstnttt,

ii ii Iijiis* sig tillåtits att i närheten deraf, vid llolinfors ni, h ju-

li i i ii in sftstqvsm med -:ne rotnar och 'i:w blad och därtill, iif Ljns;i

, Ln1 :, privilegierade rtockfångst frxn Kronära m.iikei 1,001 träd, få -ut

lii;l I,, 7ii n 1 1. In ir genom sistnämnd -i verks stockfåugst skultt inskränkas

tiil »äS iiiil från krono-alluiänniug; men sedan Ljusa sågverksegarc tfatåti

frän den nya lagveiksanlägguingen vid Holmforssen, som i stall t blifvit ,it

annan person uppförd, har Ljusa sågverk, unsanil tu äg, bibehållits vid

ursprungliga privilegierade stockfängsteit, 1,061 träd, som, aiter livad Eders

Kongl. Maj;ts befallningahafvande upplyst, vid nfvittringen i n Öfvnr-IjuM

socken äfv< n ilifvit utbruten.

10:o. Sdeii stigverk i Ohri-Lulrå soeta u.

Till den utredning, Eders Kongl. Majite befaUnrngshafviMde härom lem-

nat, linr kollegium föi sin del endast .nr tillägga, att kollegium uti da»

utetag dm 19 Februari I7S>G. vid upplåtelsen till sågverks* af ä,000 träds

ärlig stockftngst från Kronans allmänning, bland annat afven fftreskrifvil

del vilkor, att denna upplåtelse icke fingi lända till hinder fm nybyggens

anläggande ä alhn.inuingen.

II ii Bvitdfor&i sågverk i RAneå sorken.

I anseende a hv.id Eders Kongl. Ma):ts befallning-harvande nm detta

sågverks tillkomst och den dertill anslagna stockfängat i underdånighet yttrat,

har kollegium icke något ritt tillagt: men, beträffande Ed i Kongl. Majits

befallniogshafvandcs i sammanhang donned afgifna utlåtande om iwaforss

masugn och Hvitåforse brtik, far kollegium ut' rop* den utredning om dessa

båda jernverks privilegier, ^m af kollegium här ofVan redan hlilvii meddelad.

l2:o. Tiirefors» tågmrk i Neder-Kalix bocken.

Härvid är annat icke att tillägga, .in att uti kollegii anläggnings- ut-

slag for sågverket den 10 December 1799 vilkoret om Kronans disposi-

tiunsiatt på de till Btncklängsl upplåtas aUmänuingatrakterne 8r intaget

1 ko. BjSrkfarss sågvrk l Nodcr-Kilix socken.

Enahanda vilkor om nybygg »anläggningar på stoekfångslmaikcnio ar

afven uti kollegii utslag den .il Januari Ib20 för detta sågverk föreskrifvet.

14:e. Band &rk i Neder-Kalix socken.

Afven fur detta sågverk iii annan upplysning, ittCfver ln.nl liders

Kongl Wai.ts befallning-shah ande derom .infiirt, icke alt tillägga, än att,
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jemlikt kollegii utslag den 30 september 180(J, så vi k. t, il rigi

gifna rätt till stockfångst icke fick hindra nybj m Iggniii ai y\ le

deitill in -y nade kronosko ame.

15:0. Ä/ora vig -k i Öft r-T rneä socken

Vid stockfångstupplal Isen föl detta sågverk Sr uti Knmmsr-och Kom-
mers-kollegiernas ui lag den G juli 1 77 J det vilkor Kronan fiirbehål

om nybyggens anläggande på dertill tjenlige itllllen .i insynte skogstrakterna

f-rordna; och får kollegium tillika upplysa atl F.d' r- K ngl. \1 j s Fall

ningahafvandes utslag den .51 december IS38 som IV k lin

fr&n -tiilih.irens erliiggande, emedan sådan afgifi vid stockfängstens upplå-

tandc icke värn bestämd blifvit af kollegium tm utslag 'len ti maj 184:1

faststäldt.

livad nn ungar besknffenh ten af deåt sågi rk egari gifn pi

stockfangsl p.i Kronans allmänningar å förekommer i af nde skilj-

aktiga förhållande, att, under det nnehafvan uppod-

Ifligaprivilegierne fått sin \ Isträcktare områden, under full frälse . Ii

rätt så väl till sjelfva jorden som den der» växande skog, utan intrång .il

andiv, under privilsgiitiden innehafvs och ! sitt så tillerkänna sägverks-

privilogicrnn åt sina inn hafvare i ke ti g n idan uteslutande rit 1 1 till de

Kronc-allmänningar, som dem blifvit tilldelade; utan itr

derigenom endast berättigade ntt fr&n dessa allmånningai erhålla eti

bcetlimdt antal sågtimmcr till firädling vid sågverken V d i na i isk Snl

tara rätt till endaä en vis» del uf skogen liven m if Kronam Rirbchållna

dispositionsrätt ofver sielfva marken i Bfrigl fftljei' ock, itl Ki nan il såg-

verkens privilegier Sr oförhindrad si \a att, jemliki för krif rn< i Kongl.

brefven den 11 april 1S44 ooli den 37 november 1857, tillåts .kme- oeli

k ronoh emm,ms innehafvare samt nybygges-åboer ati 8 di sågverken till stock-

fångst anslagne Krono-allmänningfii afhemta till timmer, plankor och I

fullmogna träd så snart vid anställd syn pröfvats n t kog n .i rtilllemnade

tillgång, utL.ji c livad för B*gi rkens behof kun vars inslaget som ek

att dessa allmänningars uppl&tftnde till nybyggeeodlingar, \t\ n*åt andre per-

Si
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, in sSgverksegovH ki ni nii^verkem privilegiei förefunnits, påaättook

forbor 1< embetsmyi Ii hotei oh i
mil if Eders Kongl Maj:t, vi.l

m i), ih, n utsirniiig i
Ii nj yggese kunde a ena mim sag-

,,
i

i
i,|,m. hvilka sednarc sökt art sådant Birlihidra, uti Hors

rfliskild mål Idifvit förklm dl di bw icke sällan inträffat, »ti »t sågverks-

Irnr illmäiuiingsuraktei genow 1 It, urnan skodda nybyggo»-

•wllingar Mil t lå inskränkta, 01 wdri skogstrakter mfiat, till fyllande al

i uppkommen brist i sågverks privilegierade stockfåi^t, anvisas.

hinder för »limogen till nybyggens inläggande ä de till -tockfingst

, ,, i, ,1 plÄtne aUinänningatrakternc I u således i kc, *ä-oiu Rikets

:, i n n I

- _^ rksprivilegi m, i , rhnnita. Den egentlig» olä-

iil t, dylika njipl.it. I- i .il »torre illniKnningatrakl i medfört, hur varil svå-

u , hrist if nödige kontroller, förekomma öfverafverkniug ooh

„ kMy ej rn.I.c f *ågverksegarne utan ftfven af allmosan men sedan

,, IM . numera blifvil inom dt" norra länen anställd, »om liar Mg

i öfvei kiono-allmlnnmgatrakterci uteslutande uppdragen, böra sådana

, ,, i miniera kunna lättare kontrollera* ucli förebyggas oci (ier de

likaiiiltt pga rum, till lag» beifran skynda m befordras; och denna olägenhet

. nner i ulil fall mer och mer i den mån aftitttingarue hinna fortgå

samt »ågskogarae därvid blifva urskiljde och öfverloppemarkarae till nya hem-

n l: u i don enskilda omtanken Sfverlenmas att inom egna

områden röka skydda skogarne mol Iverkall Vid nu anförde förhållanden

och da, på -'it; ofVan ,u anfördt, sågverkena privilegiet äro grundade pl

Kongl. Maj: . I ttiketa Stftudors gen underdåniga framställning föranledda,

ide Kongl. brefval den i?< februari 1739 meddelade foi-

r.li, nde ntt igverken, cftei föreg ngen syn och undersökning fi Kronans

illmännini n. i mån al skogen lillstftnn och deml bafindig tillgång, borde

if vederbörande myndigheter erhålla en tiss beetämd årlig stockfängst för

verkens underhållande ined n digt a&gtimmer, och sågverksegaren alltså icke,

u ni i 1 ig II t ersättning kunna lagligen frånkännaa en -lik förmån, som

I Mm ! rn b hörigen tillfcirsäkrad och under ett hit århundrade fatt af dem

oklandn II n ut s, ms r koll giiim, lika med 1-älers Kongl Majcts befall-

ningshafVandi andra grunder föl bestämmande al denna ersättning till eåg-

\ rks gar i, skiiiigen icke kunna föreskrifvae, ati de som redan äro stadgade

t

uti Kders Kongl Majas nådiga brel den i'-l niaj lhb'2 uig udi »il rwi

fi upplåtande al skogstrakter ull sågverken i d norra provins n

niauliang med derstäda nu pågåendu afvittring, ucli i öfveren läininel

livarmed utbrytning al sagskogaruu redan blifvit verkställd inom irn tor I

socknar och an vidare kommer att försiggå i ilen mån ntvittringarm !

ocli hinna iilalui i
.

Al den utredning, kollegium nu underdånighet lumnaf uni e k tffwi-

heicn af de privilegier rörande jord oi:h »ki ai Norrl nr- ! ir nn

efter annan, blifvil ti enskilde eller bobtj; upplåtn , inser k I. . im del rai

upplyst, att de liinif i li\ Ika, > Ii r Hik t Ötändor I in n nd iinm

privilegier lagt i vägen för landet upp d n

diisruf- hufvudsakligen iro at il trifva ', pri ib ii-innehafvare ni

tätt stfiire Landsträckor uteslutandi sig upplåta till k Ifångs i i Irifvundo

af j 1 1 ti- oeh bergverksrörel c 11 r f t upp d ni_ at Dybyg en på i

lade odlingsdistriklen, men sedermera ^a ringa vinnlagt sig om bruks- oel

bergverkerörelsens drifvando i di i aied privilegiertie afsedda omfång tu en

del verk. för hvilka dessa skogar äro anslagna, icke em blifvil uppfördi

och de, -om komtni! (ill stånd, sedermera blifvi nedlagd och de t<

återt-täeiide ännu i gång varande varken småningom mei och mer för-

m in -kat sin bllverkning, Bå att Jen snart sagdt utgör en obetydlighet

snrnt. hvad nybygges dlingen åter bcträHai i ki helli sådant in

stalter, s,om kunnat liin.la nll uppodling al de n;«j ! Un dtstiikn rm man, i

stttllei ati såsom vilkorel i privilegicine varit, appodla all den d

nll jordbruk tjenliga mark, anda*l i
i l> rlei inlagt it och diun ny-

bygge, hvaraf an stor del sedermera tätt förl lli-rf lemnatt 6d små

öfvei allt kollegium kirorVan i underdånighet ig redan yttrat och, jemte

upplysning <>in Gjrlifdlaudet med hvarji »äiiskild ptivilegiiini

åtgärder, som, t kollegii tanka, böra vidtagas föl upphäfvand af ti

längesedan forverknde privilegierne och undanrödjande af Je hindi i
.
hvilka,

för tillgndogöraiide af landets uppodling derai hitintills mött. IA
A
f\
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I sa iiuiliniig 1 ii i detta in I ufgifnn yttrande, rörande sjclfva

I

; l , . . 1- 1\ i. I \l i i I •( i liiin < -.|i,ii\ nu! tillika i under-

:
I i del il nä i I n fl i k ii si Kr< n n llrn iiinn-

gui I i I imda I r il ift, g n n penniiigevärdets bil, men dcr-

- i
I

i varet immera icke stode i förhålland till

i rd idiint mät . bjelpas leri| mun att mod tillämp-

ning ii K uj
: ii ih ii 2$ juni 1775 c i ndi skattläggning inom

s or.li Karelen, jemiiird mod Runni, brefvet den 5 d t nber 17S0,

i ii I l t
i tgi 'ii ii v. i uj I in.ne följas, som föreskrifves

K »gl föror ningen den 27 november 1776, ~i .ut G daler silfvcnnyiil

i i il pä ill ii '

I un ili icke pä riksdalen) luiktmijm hel t sfi-

ii I n gs^i i »I ulle, flei Ed rs K i 1 Maj:ts befrilhungshafvandes

i aii tudgad nu k ngl breft t den J'.l november I7'iii

för Wes .i util Norrbotten den tid n Ii ide. och äfven enligt Kon I

i i t den 7 november 1849 vunnit tillämpning ill kattläggning .it' f-

vci ppsmsrkor i Stora Kopparbergs län, dels ock att LeijonstoBms, Jt n*-

Ii Bränn/i s såg rk, bvilks hade in atockfångst anvisad frän krono-

'ii 'in väl Xorrb i ns som Wosterbottens län, måtte, i

i n iiin i ing leriill funnes, fS -in toekfångst utbruten inom Westerbo*-
"ii i i

'

'' igi il- ii .no b lägne o 1: hvarest deras räntor och

I bi i is. o Ii r tiggas.

1 I i' K g Maj I" fallnrogshi fvandes framställning i fin »t nämnde
'

i aucfattar ett mi g is <lr åberopad' författningitriies stadgandet!
I ''b 'il impnil . Slubböi fgil rne tippkorr.uio törst sinom m rekognition

t' t- <: ii ighi ii iiU afliemta timmerträd från Kronans skogar, och

II ilm fr äng< d ri ut mi sågvfiiksprivilegierne bestäinmae till olika

i-
' kilda igverl i bö) m ill na ra tw n och slutligen, for en

!

i
tlj l 'b nicd 6 skillingai banko trädet, allt ettor skogens beskaffenhet

1
I naili till ifsättnings

i r och vattendrag for dess afflottning. Vid
1 n«>g i i t ko ni il, t t Karelen ooh Savolax stadgades i KongL

<len
' juni 1 77 i, att den dugliga skogsmarken, allt efter

"' Ii godhet sunt tiärbelägenhet till afsättningsoit, akulla

'> s '

m 1% och 1 öre sUfverniynl tunnlandet och uti KongL
' '

Ki Jl " ' '1 »uibor lifcO tadgades ytterligare, att så ofruktbara mar-

15 -
ker, bom icke kunde hänföras (ill någondera . r de 1 förstnämnda förordning
atsatta värden ifrån 2 till t; rimetycken bankomynt på tunnlandet, finge
taxeras till blott 1 run ycke tnniil.uidH. m n nä, , n förändring till en
högre ralratkm i det sdim a !„ tämda penningevärdet föranleder icke
som Eders KongL Muj:ts befallningshafrande förmenat, K ngl. förordningen
don .'7 november 171 l om Riket mynt ooh pemringeväsende. Denna för-

ordning fl.re krilvnr val blond annat, att den svenska silfrerspccieriksdalern
skulle

1 allmänhet cvalveras efter fi dalor silfvernrynt, men härifrån undan-
tages uttryckn en uti 1 5 if imma I 1 rdning Kronans penmngeråntor, hvarom
Kongl. Maj:t ullr låta särskild kun) ireU utfärda med närmare bestäm-
melser, liurj ii

1
!,,,! myntvärde dessa penningeräntor framgent »kulls

utgöras. En ådtm författning utkom äfven din d december samma år, som
btadgar att, vid gamla ilfverinynteb evalvntion t 1- kronan'; penningerän-

tor, 'lä gällande baiiko-riksdalern kulle beräknas efter 3 daler ilfvermynt

för de räntor, som före äi 1719 blifvit ssattc, men eft..r G daler silfvermynt

pa riksdalern fi.r dem, som efter år 1710 tillkommit, bsilken grund o ksä

allt sedermera blifvit ill kr nan äken k per följdj och de al Bd mK 11 I

Maj ts befallning harvande åb ropade Kon; 1 brefven den _'J november 1796

oth den 21 novem I 1 1849 hi Ikn b amma skattläggningsgrunderne för

Knmans Bfverloppsmarker, tlct förra i Finland och Westerbotten och det

sednare 1 Orsa so ken af Stora Kopparbergs lan göra, livad myntevslvatio-

nen \idl"[iiiiiei
,

1
härifrån eke något imdantij utan stadga blott, att öfver-

lopp marker, som enda i innehålla skog men ej till odling tjenlig jord. »kola

skattläggas till en vis» irliij ränta, uträknad enligt de uti ofvannämnda K ngl.

förordning di n 28 juni 177. > ch Kongl. 1 ri Iver J 11 .1 ti c mb 1 1 7öO t" reskrifne

grunder för] kottläg nin 'ii 1 Savolax • ch knrelen. Vid dettn förhållande

och dä uti Kongl. brofvnt den 29 maj 185 lo vilk 1 11 t> -r upplå-

tande af skogstrakter till igverk n 1 de norra provim rna, .11 föresklifvet

att, i afräkning 1 sägverksegai -
1 okfångsf, all till nybyggesodling tjenlie:

jord skall 1 föm -i niiiimel till nybyggen indelas, nen den till odling odug-

liga skogharaiiilt' mark, som för fyllnad 1 deras stockfangst kan erfordras,

dereftor skattläggns 1 Bfverensstäinm Iw m il K ngl. brefvet dpn -J9 novem-

ber 17!>(), pfi salt ulv iiiiauiiida Kongl. förordning ilen If, juni 1775 och

Kongl. brefiet den ,i dcoenibor 17bO för skattläggningars verkställande 1

.1
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Savylas o Ii Karelen fönckrifva, aamt sistnämnde Kongl. bref, ni afeecudo

|.,i skogsmarkens uppskattning, uttryckligen Iwottlmmer de. uti berörde Kongl,

lin ui du ny dan 2b juni Ii7ä utsatte, olika taxationsgrunder tur marken af

* , till di mod 2 öre silfvi rinynt tunnland- i att, efter beräkning i ba»k«-

mvnt, utgå Ii.ni - bil och med (i iun tycken pa tunnlandet, k vangenäm

jlli.- 1 r&ttsi unntevalvatiouen i bunkouijiii för denna ttubhöreeafgift i sen

med di teanuna äfven blihit stadgad, »uscr kollegium Eder» Kongl. Maj.ts

ki&UangsbuiVanitee frmnsläUning i denna del icke Ibrtji-iia nådigt afreende.

Härvid bör kollegium likväl erinra, att, beträffande dercinot den tillfälliga

(Uibböresafgift al 4 Bkillingar banko trädel sem böi erläggas af sagverks-

egave samt skotta-, krunohemnutrts- och nybygges-åboet för dt virke, »om

Miligl Kongl. bicfvet den 11 .411 il IS44, eliu särskilds am.ukniny.iv i hvarji

fall far al dem b nitas f1 ii n Kronan- .illiniiiiWiigar, kollegium redan uli un-

derdånigt utlåtande den 23 november 1859, rörande användandet nf öfvwr-

luppsmarkc-rno 1 de n« 11.1 länen, på anförde skal yttrat sig anse denna af-

gift vara allt tur läg ocli 1 tmdordanignet hemställt, .itt densamma lingc vid

allmänna niarkegångaBlittnuigarae i länen lur hvarje är bestämma;-, hvarige-

nom alla omständigheter, som a priset inverka, kunde bohurigen tagas i be-

trak lande.

Beträffande derefter Eders Kongl. Maj:ts befäl Iningshaft andes underdåniga

ii imställning i det sednarc afsteiidet, att undersökning vid alulfiiiigstla-råttuiii-

g.inie iii;iu W rsd ib: ttiii- lan ma varda forordtud om disponibla skogsmar-

ker, föl fyllande al Leijonströms, lttei-ltoi » o -Ii Bräitntorss sägverks stock-

fängst, mfi vara att fillg-i mom "Westeibutltn. län, der dessa sågverk ärö

belägna sa enär, 0111 älven tillgäng skulle sakna* luv n.iindo gigverks hela

stockfaugst inom V 1 sterbottcn. det dock redan vore mycki t vunnet, 0111 den

stockfangst, som för dem nu Sv modgifven uti Arvidsjaurs lappmark iuom

Norrbottens län, kunde Hyttas, dels tor lrfijonstrom invan Westerbottens läns-

gräns fi kronomurkerne i Skellefteå, Nordbo och Jörns socknm- oeb dels för

Ytterstfores till kroiinallmärinuigu såväl 1 A\ esterbotten som inom Piteå soc-

ken i Norrbotten, hv arigenom Kronan sedermera finge ensam uteslutande

disponera Arvidsjaurs stora oeb värderika skogsrymder, utan att kontrollen

och uppsigten deiöfvev för jagen- och kronobetjening försvårades derat, att

enskildes skogsmarker dermed voro sammanblandade, anser kollegium i un-

derdånighet sig l„,ra uti detta Edan Kongl. Mait. befallningsbafvandet Rs -

slag instämma.

Kuinmar-knlle^iuiii framhärd-ri 111. I djupaste vördnad, trohet och nii

Stormäktigste, MlernSdigste Konung!

bilers Kongl. Mapts

t nar

J. M HONNEDU.
IM t

S A. Ml VfHE.

h TU MM.KLKC.H

Th. S. Lundberg F, P <! n.
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Kammar-1u)II<!@ril uud-

LltlAtJllHlr

af der .V.. tock

.i p »i t i n i

Stomiäktigste, AOernådigste Konungl

DS beskaffenheten af di' tillstånds-resolutioner eller stookfängst-prm-

legier, pä grund af hvilka oteyning al sågverken i Weeterbottens län egde

rum, ej vore fullt utredd, Bamt svårighet i följd deraf uppstått vid bedö-

mandet nf utsyningsråtten och huruvida sådan l.itf upphört genom andi i före
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skrifter eller blott vant tills vidare beviljad, har Skog tyrd n 1 Ii r

Kongl. Ylnjt i anderdini het hemställt, att Kammar-koll ' in måtta i

oihälla befallning ul I n nämnd» län i icirfsttn |> m eu dylik ut ,

ning som kollegium, i »iilednin af vä kl fråga om ind räkning al d r r i le

jord och skogar i \ rrbotl as un utfärdade pri ilegier, i mderd
tände den 20 decembet 18tl4 meddelat :in i n ! u yningsrti n fii ig

verken inom sistb rörde Län; i immsiihnng hvarmed styrolson tillk nn gtfvi

att det blifvit ifrågasatt, huruvida I toekfaii -n h: i om
stadl&stade ;if kollegium cllor som blifvil utfärdade ifter det t<

vidare stockfÄngst-uppluteleer från Kronan Bkogni til! ugvorl i de non
länen lilif vit stndgadt gonom nådiga brefven den 30 juni I 2i i Ii 2 maj
IS2B, kunde anses hafva varit gällande m än tills vidare orh utan rä

I" 1

ill utbrytning af s&danl stockmngst-område, om nåd il
I

• den
-M maj IV.J afsåge i hvilkel full dylika n In' n i skulle u it].pl Lf i

^einrn n ili_ i u „\iiin, -f -roi liiin^i.-ii den 21 det* nber 1m". i un I i

resolutioner Skogs-styrelsen sfirski nmärkl den, lill förmån för Bas

sågverk, å 11,188 träd den I april 1851 af kollegium utfärdade 1 i

godklinnandi såsom privilegium skulle berättigs till i sansl
;

I

a GO.OOO tunnland, for hvilk I insl gn utbrylnin 1 i l .ul. n kulle i nnin

att uppgå till II. ii 20,00(1 riksdaler.

Med anledning af livad Sko .styrel n sålunda anfört, hai Ed \ K ngl.

Maj:t genom nådigl brel den 2 nnvenibor iSGti »nbofalll Kanin illegitim

att, i fråga rim de rörande ]• ni och sk gar i Wc ho is in meddelade

pnvili' r i. r, \rrk (alla och till Eders K ngl Maj if fva en uti di n° if ena-

handa beskaffenhet ined den, som, rörande Norrbottens län, blifvit .

de ember 1864 af kollegium Bfvcrlemnad, dervid kolhigim borde

utlåta siy idVrr den af Skogsstyrelsen j
i sätl ofvan är I nåldt,

Erfiga angående di stockfäng t-re nlu ioner, som antingen icki blil I

legium stadfästade eller utfärdats efl r dot förbud blifi i K ngl. 1. I-

vou den ;H) juni 1820 o. Ii 2 maj 1826 dtadgadt emol vidai t ekfängst-

upplåtelser frän kronans skogar till ägverken i do norra Ii i n

Sedan kollegium, för fullgörande häraf anm dal Ed r Koi I Ms te

befallningshafvande att verkställa undersökning ooh utredning af de, rörande

f\
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:,,!,! n,h skogar inom Länet meddelade privilegier, hvilk» |emb förklaringar

i ämnet bmile vederbiirande affordras, nnml iti jemte denna utredning inknm-

I utlåtande öfvm nyssnämnda af Skogswtyrelseti räckta [råga så hiii

Kongl Mi;:t- I. falltiin ihafvimdi med skrifvetae den IS juni 1868

jemto anmälan att agarne »I Kiuw.il Fällforsn, TvärArn iks ad flstra Sjnl-

k icl l> iflemnat <!-•< »ffordrnde privilegier, till kollegium in-

Ml ,l Ho al nfrige sågvcrksegnr. afgifn kiaringai med deri åberopade

privilegii-hniidliiurai Mint. för egen del, i mil-i ifgifvil den utredning <*h

i ,, ,„ w emt äfrigi li-.nll.n_n' härha underdånighet bifogas

D,, kolleg i nu gar "!' afgifva sin underdåniga utlåtande i imma,

torde ,;,., i, ii i kollegium att, ull undvikande .it nlli föi stor vidlyftig!) I

i underdånighet 'I
i p». 'i'' 1 - '' " »'redning :l1 sågverkaprivileginrs tillkomst

i »iimiulirt" t Lill. -Mim i ofvan oraftrmnldi underdåniga yttrande den

20 deecmhei 1864 meddelat, dels ock de nnplvsningai Eders Kongl. Maj:ts

hefnllntntfsliafvnnde nu afgifvit angående förhålland i med privilegierna föl

sågverkon inom W. terbnttons län, samt endnsl i underdånighet anföra hvad

som, vid jemförelsi mod de i kollogium l fintlig handlingar, till förfullstän-

digandi ellei heriktigandi af berörde upplysningai I kommit .iti tillägga

och erin»«i; winmanhang hvaxroed kollegium för bvarjn särskild! sågverk

torde i underdånighet få yttra sig i
oftnnämndn fråga om Ptnekfangst-privi-

legiernas bestånd

D sågrak, -om mom \\ e^tei buttras län erhållit rått ull stockBngal

ii n följande

lo Uduqrlfhol* viitpxrJt i Nordfunling incktm.

Eden Kon I. M j:te b fallningshafvande h ir anKrt, att, rid -katflägg-

„i„ n den ti -Inni . 7">-J af Olof-for* dåvarande, men sedermera, pnbsrt

Mit Kong! Maj:ts befailnmgshafvandes utslag don 2H December 1842, till

Hyngeli*öle förflyttade sågverk, detoammn antagit- ega från kronans skogar

inom Nordmalings ranken, derifrftn Bjitrholra* socken blifvit utbruten, en år-

lig Btockfsngat af »
r>0 ^B"

tivmncrstockar; äfvensom att llyngelalKVle sågverk, enligt kullagn

transport -Kil) träd

- öl —

[,111-jpi.m l j() uSd
utslag den .'_ Maj 1839, irkållit rättighet att, från kronomaik

inom leele härad, ärligen afiiemta 1,842 träd

uvarifrån duok, enligl Eders Kongl- Maj.ts bclall-

nlngsltafvandea utslag den 15 Juni I8.">8, borde

•il^L. de . ........ . 1,068 ,. 7J4
nom voro beräknade att erhalhm fråu kronolremmuns och ml

gi tis områden,

el i- ii 1 . i ii :. ii- ii I 12 I n ad

afräkning .'i Ii vilken >*siiasi iiinl-itua - i><ki.in,_>i llyuy

sågverksegnre, genom IjIi r Kongl Maj:ts ufuUiiiiigshalvaiidw

»frittringsutslag den I December 1 8U0. Fån sig tilldelad stuck-

fåiigstskog i Bjurholme socken (bi m
t I Iji! liv, ir.it detta sågverk -kulle vara b. ittigadt dti yl

ligare for - '47 iraii

undfå ersättning, livilken vore rillfimnad atl jrliåUat. af mark i Lappmatkcu.

Härvid inser kollegium, hvad först omlornia i sti kfängsi .ni-.»
1

, sig

böra i underdånighet fasta Eders Kongl Maja* nådiga uppmärksamhet dera

an, i Innu an kning blifvit gjord, .iii jemväl i Kronans alisponerade mark

t'S heuitu liågtimtuer, uch hiu.id -in ratt rid undersökning :ir 17.V tillstyrkt,

alt ,'i(lO träd årligen man. ull I i igiiing rhål is från Kronan*

gar, K. immar- och Koinmers-kollegierue likväl genom utelug den 8 Februari

,7, i! på sätl Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvand rätteligen appgifvit,

(örkkrat Olol i r »ägverk, for den gången uoh innan laga undereBkning för-

siggått, icke kunna tillerkännas annan timm rlillgång an Jen him vore att

hemta Ii ni de mom Nordmalings socken befintliga sfcattu- u I krond niwaH*

iogar, dock af de senare raed förbeh&ll af den algifl till Kongl. M y.t och

Kronan, som kunde fostetäUmi Vid omförmälti skattläggning den 11 Juni

1793, som genom Kammar-k llegi brel d a ih September 17*13 rast tälld
.

har det från kronohemmanen pirftknsde sågvirke, ann uppskattades ull 4ä0

timmerstockar, blifvit åsnti en särskild ifgift under namu af stubbören un-il

3 r:st. för hvarje timinersl k, frän hvilken afgift sågverksegame, du de

sådant ifrågasatt, utan tiifiel kunnat rinna befrielse i mån som hemmanen

blifvit till akatte omförde, uch rättigheten att Iran dem erhålla tiiamerfångst

\A
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, i',,|j,[ dera ,i| I i Del yiiOB kollegium »om skulle sftgverkscgai u inga

I ,i„ v,,, brrattigud ;itt, lör denna frän kr iheminan påräknade timmer

i,ll_ U i
, il,, ii utsynituj från Kronans nlltMftwiiMigiU

1 Biler vid »I vinring fä

miiii-vjirniidf orsättni i m k - tilldelning, i enlighet road nådiga bref-

i
_M M;i| is...1 . Knli Kongl. Mnj:te befalliiingsliafviindcB afvitirings

„ ( i« n 'i Ai i ii ' Sl11 föi Nordmalmg socken och den I Dm mbei

I
ji i i

( h derifrån utbrutna Bjurliolms sooken lin ej heller någon skog -

tilldelning lör sannmi stockfångsl vid afvittriuganie inom dessa Hxkii.it

i i

,'j, mm.i

livad deremui angår den ._ nom kollcgii »telag den 11 M.y 1Ö39

,„ i, ,in s khni" i Från Åsele härad al 1 842 träd, hvavifrån durk sågont

. , i, i intwrdt, ni ,i Kongl. Maj* befallniugshaiVandes utslag den Lä Juni

Ii i afgfi de 1,00'S träd, som hemtades frän kroiiohemmans ooli ny-

bvg« i områden ansei kollegium sig med anledning deraf, att detta utslag

llihit utfärdad ftei del n m Kongl. brefvet den 30 Juni 1820 förbud

meddel t m i b viljande ai stockfång i från kronoskogarne, böra i under-

rlänigl r rinra itl Frågan om demi» itockfångsi varil löreinå] Kr härads-

, ,;, i ig ocli heroeade på Kongl. Maj:tt befallmngshafvandes pröf-

fiirbuil i modiMajidc, undei hvilka Eorbällanden mål af förevaran-

, i ifTeuli t j mlikl Kongl bi fvet den 3 Maj 162G, fått efter förut gäl-

I in I lön krifh i ufgöras.

Dä gonom ofvanberörde utslag den 8 Februari 1790 någon stockfängst

ogar icke beviljas, innehåller detta utslag icke något annat

vilkor från Kronans sida än i afseende pa afverkningen, att måste- och stor-

> rksträd -kull- värn Kronan förbehållne; hvaremot l.indshöfilingeembctcU

•'. a 7 S [ii mb r 1837, som fasl tälldes genom kollegh ofvanberörde

g i! ii ii Maj 1839 utom nyssnämnde vilkor innehåller förbehåll lör

om d i in '. Lin .tområdet befintliga, till nybyggen och odlingar

i ir. ii dertill da ännu oanvända ttällin, efter omständigheterna, for-

i i- Ii: .

Enligl t. I. i således, sedan sSgverkBegamc genom Kongl.

Iiefallningäbafvsudes afvittringsutslag den I December 1800 redan er-

i om
j

i mark inom Bjurbolms socken for 477 träd, det antal träd,

för bvilkct Uyngclsbole sågverk är till utsy ning från kronans skogar berUt-

ligadl, olli i I blift i l( | .i ring n< n I »p|in ni
Ifingstni il. inskränks* Uno, 7 17

i L.I M>m Kdei k i I Mnj:l befallning*

l
! 'I' 1 urd 1 .ii. i II -

r, i,
I i

i I,, |Un ii I s Lili skillin-

gar trädel utgör l« ukil.i a _7 skillingar banko ullei .7 :!. diil i st re

riksmynt -^kulli .I.j. k . nnktadl Ii ad ol in blifvil mfördi å n I ill

orkuiuiiu riitl i frän Kronan* mark erhåll il inni, .il n ni ifviuiberiirdi

l ,(l Ii" 'i itoekar ärlig ii , m I, -i
!

l mg -un

du amma lil väl i ni i ni i
i l 22ä träd om ti ._ ti kin | i livurji träd

Mi
I anledning <lu.il. nti ilnn mark. *om goi in K n-, Majite b i. il

ningshafvand ifvanborönli il'vi i n u I . ,. In 1* ml I8t;0 blifui

ågverket, emot en k . du 71 iin; i inynt, lilld lad »S-

son, ert, tu in I i .I n. geiinni kol Ii ni ig den i Maj Is.» ] Kongl

\1.ij t-, befallniugsbafvandes i Ii, den 13 Juni \'n viljad st khii.-

All träd, fi ii. kronans oiliaiwn r I t ._ i m- in rijurhuhrw - ek i ull en

del vore bevä»! endast I mindre träd brilka Först en afliigsnar li.m-

l.i d blrfu lill s&gtiiiim i ni ml ni har Kongl M»j:ts befallningiliuli nd

genom berörde afvittrin ul Ine liirklarat, att, der -i lim d \n> marl

befintliga skick icki skulle kunna, med ^k i tand, afVerkas till tull

det genom gällandi privilegier sågvorkel tillföl »krade antal till tiireågning

tjcnliga träd, eågverksegaren skulb tills vidare och intilldeis det ål -

ket »nslagnii
'

igs mräde vunnit den tillväxt och styrka, att 477 träd

bvartdera gifvande tvä siig toekar, .1 i Ji.ni I ind ärligen erhållas, ellei uck

härom hli fvr annorlunda I i dr.adt, v.ira för bristen berättigad ull rsätt-

ning på det sätt, att, sedan han hos Kongl. Maj:ts befallningshafvand livarje

ar uppgilvit myekenh n af de tntd - ni nnd i ii i blifvil don As åg-

\ i k* i an lagna mark fällde, samt genom intyg .it \ dorbörand iiigeri-

tjenstcman tyrkt, att stiirre nfverkuing derstädes k-ki knnde med kogem

bestånd ega rum, fyllnaden ku i Ii nom i den mån tillgång fnnnes. från

Kronan närbelägna odisponerade skogar tilldoln efl t ittsyning, som, enlist

Kongi. Majits bofallningshatvandes förordnande I ad

Bågverkscgnrcns 1 kostnad verkställns men gen m i idiga I fvet den Sfl

Oktober 1863 har detta tr.r nh. nui blifvil i så m tti ändradt, att ersätt-

ningen bestämdes till visst belopp, GJtlO träd, att med en tiondede! eller

670 träd ärbgon undnr hvartdora al dr första tio aren, Bedan sågverks-

-
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egurcti tan lillträdn ifi-ågnmrande skogstrakt efter behörig nteyuing utgå

in -ad ni i udispuuerude kronoskogar, sum ligga tiärnwst intill Lögda ull

ih föt trädogvis inom rjjurliolms soekeu.

_> /j/h uiiicra (Xoj (tu it a-j i \- 1 1 1< > i ja .! /, a.

Vi,] len .il lälers Kongl. Maj:ts befalhiingshtiivande iigA ml deiuta

i i ttulkomnn utredning ti ii' kollegium irke funnit någul annat ml erinra,

ni ntt, ilå iefci några kivnatnikter, utan endast vistat uppgifun skatl - h

I. i Ii i nu. ii; skogar blifvit. iid dim il härads ynerii ten i A igu ii månad

1738 lör Djiipsjö swlgauläggnitig verkställda ul i kning, ill «t okfSngsl

unpgifna och besigtigiule, fl! i genom Kongl, Majtts befallningsliafvandoa

Veaternorrland* län derpä grundade utslng den 1 kpril 1790, som k. 11 giura

»l.i-i 14 Maj 1 00 «-li Kongl. Maj:l den 17 februari 1803 hufvudsakligen

fastställt, upplåtna, »lkgintn anser -ig böra, tydligare iln i Eders Kongl.

\l.ij:t, befalliiingshftlViHiiIca utlåtande skett uttrycka den åsigt, atl någon

u uiinii \ hvarkvn lör den sturkfångst af 180 tråd, im trät påräknats

från krattoheminan Ii nybyggen områden, filer for de återstående 620

träd, -tim sagverkitegarne betingat sig från skattehemmans si u\ bör ega nim

H '. •i/, li&aletlee > No di, v&ingt so ken.

Enligt In.id handlingarue innehålla består .let ta sågverk af ursprung-

ligen lii säiskilte, >id Öhn elf anlitgde sågar, al hvilkn deli ene, enligt

Kammar- uch Kommers-kollegierncs utslag den 10 September ITLiO, ai an-

lagd å Ölii t med tillstånd att, eftei behörig utsyniug, & Kromtal

allmunniugar onikring elfven hemtn 1000 träd emol n Btubbön ifgift af

etl öre »ilfvcrtnynt stycket, tillsammans 31 daier 8 Bi silfvermynl 11 t i >

riksdalei SJ re rik myn ocli den andre, enligt uatunn kollegiers utslag

den i Juli 1701, ä cgomft till Håknäs bj med tillstlnd att, emot lika stubb-

öre dgift, tillsvidare uch intilldess en närmare undersökning om skogarnes

tillstånd kunde försiggå, aihemta eftei utsyniug imma antal träd ärligen

Ii -In krono-a u Sim ngarni omkring Öhre elf inom lappmarken i Wcstcrbotleus

län. Intetdera af nämnde utslag innehåller något förbehåll i nfkeende p,i

jesanläggningnt eller Kronans rätt att disponera in j!i
r n befintlige

odlingslägenhcter i de till stockfångst upplåtne skogstrakt! rim

f,r ' I1,Tn hvilkei hi lut (1 i 1m! pÄgni blifvit -mn ibyggdi till ut
sågverk, har irki »fl indlinga

i l II mn kttnnal utredas men af ii

m m>( öfvei er ilen il nr), Mi Juli |7>,o, verkställd ska läg aing, snm knl

legitim foststfilli den ' . -

f

-, , ;, ,>| n 1- ti sammanbyggnaden
egt rum redan före rlcnna skattläggning

1 saknad it liandlingni kun kollegium ej liellni uppeifvtt storleken d
den skogs n k, m i_, I |

• k ,1 m 1): i i, (,\ ,, „ ifvaiidos uppgift

sågverket 1 11 im un 1
,jn ,,| af den gcn'itn Kammar- uch Kom-

mers-kollegiernas utslaa den In S. p: ml t 1 7«0 beviljade stockfångsl Cl

hMht genom Kangl. Maj:ls hcfallningshnfvandm ntelag den 17 Kovemlwr
I8CS; men kollegium har emellertid nnnetl sig böra nid med-

dela att sistnämnd! itslag, så vidt dennti n-aiinin- tilldelats 'it SfverlnppK-

tnarken N.-o 1 den al kommissi uslandtmäl ren A (1. Dagerman öfvar

Kronans öfverloppsmaiker inom Rjnrholmt c I för desamma re

p;lpriiif; iippriittnde karta, blifvit ändrndt genom nådiga brefvel <\m 2:i \ -

vemla>r IR6B - Arealen it den kogsmarl som genom Kongl. Maj:ts bc-

fallningshafvandes afvittrings-titslag den I Deoamber I8fi0, emot en

ränts af 18 riksdalei 7s 5re rikemynt, iitbintita föl b
|
verket såsom tvätt-

ning lör fifrige. genom Kammar- och Kommers-koll giernes sistnämnde ut-

I'il: bovtlj de lst> träd, utgör enligt satnma afvittrings-ntslag 1,802 tunn-

land _'
1 kappland duglig mark, jemte 1,S14 mnnland 8 kappland impfldi-

mentei eller tillsninmans 3,117 tunnland ett kappland, i ut l-ii ! hvarå

genom arVittrings-utslaget blifvit förordnadt, att, enar denna mark \ re till

en del bevBst mod endast mindre träd, hvilkn försl 1 en allägsen framtid

hlefvo till gågtimmi r användbara sågverksegarno skulle derest det b räknade

antalet till ( rsågnin» tjonlige triid ieke, med »kogens bestånd, knndc årligen

dfverkas, vara b rättigadi att tillsvidare orh intilldmss skogen \unnit sådun

tillväxt och styrka, ntl densamma kttndi- tala den påräknade årliga afverk

ningen, eller ock hSrom kunde varda annorlunda förordnadt, åtnjuta ersätt-

ning fiir bristen på det sätt, att sedan de bo« Kongl. Majtt* befallnimj*-

hafvande hvnrje åt uppgif ! my ienh ten af rli under året a ifrågavarande

mark afverkade gågtimmei oeh genom jägeribetjetiingen blifvit styrkt, att

större afverkriin" icki kunde med skogens bestånd ega rum fyllnaden skulle

dem i den m in tillgånc funnes, från Kroimm näriielägne, odisponerade

l
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tilldelas i'f.' i utsyning mm enligt K i n-_ I
. Mnj:ts befallningshafvandes förord-

nande hörda .ii jägcribctjeningen, på «-ågi rksegame» bekostnad verkställas.

; I ^ägvorkscgnin i»jord ansökning om ytterligare stocklängsl frän

Kronan* skogai har Kongl Maj:t, in< 1 uppl ift uute nf läns- tyrclsens och

U ig ], u [ maj IS ncli -'' decnmber 1851, »ulligt nårligl bref

i|> ii ".II ~.|>li ml i J I S.").') afslagit.

t:o. fin -ii åfarm -',',' i '.

]'i -ii' l.l ra Kongl. Maj:te b Irtllnhigshafvande anfört har, genom

kammar- uch KotmnerK-kolloji n - iitsbm den 4 Februari 17ÖS, dotta såg-

vcrks 8g«rc orh&llil tillstånd ur ä N'oidmalings allmänning låta utsyna rwjli

fiill.i ICO till g&gtiram jenlige Irad, einol en ivkognition af B runstycken

trädet, ueli . n ra samma myndigheters utolug ilen 13 December 17:);; hai

denna sti klSngst, emm ika stuMiöresafgifi blifvit iikad ill 4^0 träd årligen

fnln llörne, Häggnäs, Ujenborgs Höesjö Pängsjöns och Häggajön krono-

dlmänningnr. Uti bada dessa utslag Sr såsom vilkor forcskrifvot, att den

sålunda eviljnda stockfångst n icke finge lägga lund i i \ igen for de nj-

hyggen, s ra tiliftfvrntyrs kunde k allmAiiiiingen anläggs».

Vid fjjurtiolins socken afvittriag hai drannäfflud sågverk, pä sfttl

liders Kongl. M»j:l* hclallningshtifvnnd* förmält, enligt utslag drn 1 De-

cembei 1Ö60 fatt sig tilldelad mark ersättning föi förstberrirde stockfåiigst

af 160 träd, men dä m di I af denna mark vore. beväxt med ondast mindre

träd, bvilkn först i en »flägsnare framtid lilcfve till sågtinimer användbare

har Krims Kongl. Maj:t« hefalhiingsbufvande dorjeuite lillerkänt sågverks-

egarn enahanda i*t! atl tiilsvidftrc å Kronans närbeliigna odtaponurade

skogar, siviilt och i den män tillgång funnes, erhålla utsyning, som här orVati

för HäkuiU sågverk blifvit anförde.

L't:if de idlmänningstrakter, från hvilk» sågverkol genom Kammar- och

Kommers-kollegiernes ofvttnberörde atslag den 13 U ceniber 17 lJö erhållit

tillstånd alt afhemta sågtimtucr, liafvit Hunu? Hägguäs, Bjonb r.u
r = och Hös-

sjö aUrafinntngar, enligt iamni( myndigheters utslag den 1 Augusti 18SJ,

blifvit tillerkände Hdrneäfbrss jernhruk och, såsom rekognition -skogsl) minan,

derunder enligt Kammitr-kollegii utslag den II Augusti ]H:,7 skattlagda

Huruvida »ter, *åsom Eders Kongl. M»j:t* bcfnllniugshafvandn uppgifvit, [Vfrige

ns i>eh lläggsjön». kronotiliiiiäuningai blifvii till nybyggen diapone-

- 57 -
rade, eller huruvida och pä bvnd grund såg* ket icke tilldelats någon mark
i ersättning for det sågtiinmer, som sågvorket a berörde allmännängar haft
tillstånd att afhemta, bar i kollegium icke kunnat inhemtas, enär lar.

rälsens afvittrings-utslag för Umeå socken ilen 31 D mb t 1867 ännu ej

till kollegium inkommit.

Eders Kongl. Maj. is befidlningshafvande liar an- ii att aägon ersätt-

ning för de 290 träd. rk berättigat» att frän vi Imun-
nmgar afhemta enligt Kammar- oeh Kommers-kol legiernes u lag den 13

Ueceinlier 1793, icke borde ugverket tillgodokomma, enäi' denna sh tfängsl

ej foranJedt verkets anläggning, utan tillkommit dä sågen förändrades IV.iti

grof- till finbladig och då endast under ml i inde, att samma trädanta

farande kunde från d. uppgifni allmåuningarne afverkas, ooh under vilkor,

aåsom ofvan är anförd t, att nybyggesanläggningar a samma mnrkei ej

derigrut.mi förhindras hvaremot sågverk t, in (i mstälinin dei m a rdi

borde befrias från erläggande af stubbOresafgift för de antal träd m nu-

mera ej kunde verket från kronomark tilldela .
— Men ehuru så väl vid

upplåtels' n af först medgifna 1 60 träd, för hvilka durk ersättning i mark

redan blifvit letnnad, som för d n edermera tillökade stockfi n ten af nyss-

iiänmiL 290 träd det vilkor varil fästadt, att nybyggesanläggningai ej d ri-

genom finge hindras, samt de idlmänningstrakter, frun hvilkn denna til

stockfångst skulle heiritas, redan, enligt hvad nyss blifvit anfördt, år 1621

blifvit till större delen annorlunda disponerade, anser kollegium sig lik-

sågverket genom kollegii utslag den 11 februari 1 8-1 j blifvit skattiagdt för

4ä0 träd, böra, i olikhet med Eders Kongl. Maj:t* befallningshafvande, un-

derdånigst homställa, att, derest tillgåug finn s pa såd^n odisponerad mark,

som icke är till nybyggesanläggning tji nlig el! r a s ra kl i

bibehållas, sågverket jemväl må fö) den till n af 290 träd,

därför stubböresafgiften utgör 4 riksdaler 52 öre riksmynt, tillerkännas er-

sättning.

5:o. Dalkarlsa och Qvarnkusfan sagt -k i Bygdeå

Uti Kongl. ilaj:ts befallningsbafTandes den 2G Juli 1804 meddelade

och nf kollegium den 26 Februari 1805 gillade utalag, bvarigenom Dalkarlså

sågverksegare erhållit tillstånd ati från vissa aUmänningstrakter afhemta I -t3
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faUmogna, ull brädsågning tjcntiga träd årligen rmul en Mubboreaaigif) »I

11 rik-ilifj II skiUingai banko, (oreskrifvos, ttr Kronan skulle vara iör-

hehjtllen fri dispositionsrätt fifvor dessa allmlinningar, i händelse derå ädlare

verk 1 11 framtid kommi nu upprättas ellnr nya skattskyldiga hemman
ii|'[>r gas; ikasorn kollegium genom utslag dm 22 November samma år, i

afseonde .i upplåt Isen .ii Qvarnhusfors sågverk (d Hft timmerträd, för b vilka

>nitili. ]- -afgiften genom kollegh utelag den T Februari 1843 fastställdes, a 3

skilliiignt 'i rst trädet, hll 23 riksdalei i skilhiigar 3 iw., föreskri fvit, att

dcnn i upplåtelse icke tiugo lägga hinder i vägen Öir upptagande af krono-

nybygg n ork anläggand of nya hemman i de nllmänningstraktor, från

livilkn berftrdi stock fiVngsl nfhrint.nl -.

Knngl. M.ii tu befalliiingsbafvandes dan > Juni 1834 meddelade och

kollegii prdfning underställde utslag, hvangenoiu flyttning al Qvarnhusfon

sågverksprivil gim till DalkarIså tag skall blifvit medgifvcu har icke, sa

Mfli kollogiuni förda anteckningar visa. blifvit af lans-styrolsea insfuuli

och följaktligen j
hellei il kolleg nm t.istsrälldt.

B:o Hceln mig i ttygiinA sockan

ffenom K n_l Moj:ts bofnllningshafvnndpjs utslag den 14 Januari I7.ifi.

som knlleginm genom skrifVelse den I > November 17!>7 oeh utslag den :'>

Juni I8.S-I fn fstflllt, gftres likaledes i afscende p,i den sågverket från Kronans

ir beviljade stoekftngst af l lä träd. derfnr stiihboreeafgiften utgör S

riksdaler 2H skillingnr ti r st banko, det förbehåll att. oui framdeles a du

aJlmiiniiingstrakter, från hvilka Ragttmrsf fat afhemtas skulle upptäckas

några uppodlings-tillfälligheter til: nja hemmans anläggande, kongl. Maj:t

.. h Kronan irn ega i.iti att ileroru enligt författniagarne och sig företeende

omständigheter, Rimrdn.i

7:o. Sä/väts äg i Sfifvars sockan.

Genom misskrifning har, i Eders Kongl. Maj:ts befälIningshafvandaa

yttrande, summan al Jen ti tia ägverk, enligl kellc^ii utslag den 2 Mars 1312
un 17 Februari 1820, beviljad stockfltugst blifVil uppgiften 3 träd för låg,

utgörande densamma eftei afrtvag af do till [\.irSinnrks i simma socken
hflSgnri såg iitVerflyttodo 3!) träd, rätteligen 9SM träd Hed anledning nr

nämnde nfvornyttnilig af en del utaf stock fångsten .ir anligt koltegii utelag

den 27 Juli 1848, itubbareaalgifteu sålunda fördelad, att tor Safvars såg
erlägges 48 riksdaler W 5re och for rväråinarks såg .1 riksdaler 98 are
riksmynt.

1 likhei med liv.,,1 j tlniauhet blifvit vid upplålclao al lock-
tångs. Iran Kronans ikogat iakttaget, har äfven fin detta sågverk blifvit

föreakrirvot, att don beviljade stockiångsteii ok. Btige ägga hindoi vägen
för nybyggens iinläggando ellei föi Kronans fria lispowuon al de. i den till

etöckfllogDt upplåtna mark befintliga udlingslfigtmbetei

Genom beslut den 4 Septembei I8Ö.. hni kolieginin låtit bero vid
Kongl. Maj. is Wallniugshafvandos utelsg den Ifi Uktooei ls.>4. hvwrigenom
uppi gjord ansökning och wAm vid lurr&tnnl hiirads-syiiorätts utidersökniiig

den iS 28 Juni sistnämnde .n blirvit un. au, m Säfvan. sågi rk genom
anlagdfi nyhemnian lorlorni iU ira

I af sit an Umeå härad privilegierada

stockfSngst, föi hvilken verksogMren fortfaiande utgjort skatt och ränta.

Kongl M'i| r- befallningshnfvnnde. lil fhäim syilerätien likaledes vore

utre.lt. att inom u>ss berörde härad fti -
.

' rsllibi 1

sågskogar, Mike!,, Sä n gninl sågnkogar. I

KroksjH bi lielägen allma ng*trakt. som medgål . .1 ;l

triid. under II rnpnttd tl nådig »rofren dei :' Maj IS:i .Ii J'l Mnj
1S53 berätti il igvcrkst-gariH tt, såsom wättning r förlorade ill

traden, ifrån omförmalt illmänniugstmkl n-i ni II ti-åd mod skvl

dighet ntl Bilägg It s ,,i
lida beviljade ei ~ igi n

kundi bellipn. Syssb r&rde . trS itgi således ni.,
i kning

i btm-kl ui^stru r.iii torde fiiidast i na at an» iåe in n nnvisnin i

vidare i ifräkning i ilen t. a sågverket modgifnn urspinnglig t i ifångsten.

htilken sen in- alitsi iisam måste iigaa betraktande, dÄ I t, i tpp-tn

att lomnii ersättning gpn ni tilldelning itl mot»vurnnde sk giinark Enligt

Kongl. Msjts bcfallningshafvandcs afviiti njj tits ._ H ail..i lsi;<l

har sågverket sedermera f< lin del. s ,-j träd, af ifvan angifnc stooköngs

som skulle fa inom Degerfors socken afverkaa och (Bi hvilken stubb r saf-

gifton beråknate uppgå till 2b riksdaler >4 skillmgai bi-
I inko ollei

38 riksdaler 58 öre rik 6mynt, erhill.it en akogsinark i ti skiften af I

mans 2,541 tunnland 22 kappland, oberäknade 2,038 tunnland _>
1 kappland

mellanliggande mip^dim. mer. un. n on »kogsränte af .i- 1 riksdalei 77 5ro, i

följd hvaraf utaf dan privilogterado stockfangsten skull- återstå K7 träd som

/l
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sågverket egdfl att, emot en stutiboresafgifl af -1 riksdaler 83 öre, ärligen

afverkii ini ni Såfvars ock Burträsk t socknar; varande genom Kongl. brcfvet

] n 30 Oktober lsG;i för rdnndt, alt, om den Sötvars Igverk inom Degar-

for ;
. n tilldelade skogstrakt väl under de företa åren kunde beräknas

lcmni full tillgång till årlig afverkning af !s.p:2 träd, men sedermera under

ii skull 11 j p iå en brist, som likvil kunde crsiittas genom ntsyning

i rk t af 6,400 träd från andre Kronans skogar, den såsom ersättning

för nämnde brist ät sågverkets egarc genom ofvanberörde afvittringsutslag

mndgifna, vilkorliga och til) tiden obegränsade, iitsjnhtg från annrin krono-

mark måtte ltestämmas [ill G,400 frnd, att från indra inom Desrerfors :ocken

belägna kr noskogar lltgä (ill sågverket, antingen pfi en gäng under föt 1

1

Aret efter det sågverket tStt tillträda den anvisade skogstrakten, eller ock,

dcrest sådant af sågverkets egare föredtoges, fördelade på två eller rlere af

de första tio ån o.

.S:o. Q wnfoi s eöw Högfors sågverk i Bygata socken.

Äfven för detta sågverk är, genom Kammar- och Kommers-kollegiernas

utslag den 19 Februari 17% och Kammar-kollegii utslag den 4 November

1811 (kwll.r senare, ehuru beslutadt den '2 September nibxnde Sr, såsom

Eders Kongl. Maj. I? befallningshafvande uppgifvit, dock blifvit utfärdadt

tnder omförmälde dag eller den 4 November 1811) foreskrifvet, alt Kongl.

Majrt och Kronan skulle ega rätt att forordna om nyhemmans upptagande

utaf de wllin läg nitet r, som å de till stockfångst utsynade trakterne kunde

vara att tillgå.

9:0. KafSJö ng i Umeå sorken.

Såsom förut ar nnfördt liar egaren af denna såg ej aflemnai honom

affordrade handlingar angående sågens privilegier, men af de i kollegium för-

varad* handlingar till kollegii utslag den 'J3 Januari 1838 angående skatt-

lä gi ug af Kassj åg nili tinas dock, att Kongl. \lujts befallningshafvande

o ti koll inm genom utslag den 13 December 1814 och 8 Murs 181 (i be-

rättiga!
i garen att från Kassjö och Tafvolsjfi byars kronoallmäuningar,

emot en stubböresafgift af 2 skillingar banko för hvarje träd, eller tillsam-

mnns 5 riksdaler 87 öre riksmyut, ärligen atliemta 94 tråd, utan att dervid

— 61 —
blifvit fasl idt oigol vilkor em Kronans rätt att ull uybvggen används de 5

upplåtna skogstrakterna möjligen befintliga odljngslägcnhister.

10*. Fällfors fdy i Umeå so I

Ut,it bairdliugaroe till kollegii In lul don 9 mar.-, 1841 i fråga om
skattläggning af denna såg inhptntna, att densamma genom Kongl Maj:ts

bofallningishafvandes utslag den lä doueinber (i Eden Kongl. Maj:te befalt-

ningshafvandes skiifvclse förekommer, antagligen t 11 n>ljil af misskrifning,

februari i stället fr da nnber) 1805 wb kollegii utslag den II septembei

1806, erhållit rätt att Iran sju kn nltniäuningstraktei till föreågning

gen afhemta Ij7 fullmogna furuträd, emot en stubliurcsafgift af i skillingar

trade! ollei 6 riksdaler 26 skillingar banko, mutsvaranili 9 rik daler 8) öre

riksmynt, hvarvid dock föstes det vilkor, stt upplåtelsen icke finge lägga hin-

der i våg n för Krunan att dera anlägga nybyggen, om anledning dertill

förekomme.

I I:o. Tviirdmarks tåg i Satsan socken.

För denna såg åberopar kollegium endast t underdånighet bvad olvan

blifvit under Säfvars såg anfordt.

l2:o. Osira Hjultah-tirk* såg i Hggdra tochmt

Ehuru, i enlighet med hvad Eders Kont;). Maj ts befallningshafvande

uppgifvit och handlingar™ till k' I gu utslag den :. december 1863 angå-

ende skattläggning af denna såg jemväl gifver vid banden, den sågverket

från krononllmärtniiigen Vy' Stort* ksskogen, etnot en Btubb resafgifi af 7

riksdaler:;! öre riksmynt, upplåtna »tockfltagsl af .it träd ärligen först blif-

vit beviljad genom landshöfdinge-emhetete utslag den .i december 18'Jb och

kollegii utslag den 11 december 1832, anser kollegium, att, enär härads-

Bynernttens undersökning härom F i-Mggåtl dou ti och 7 november 1816, icke

någonting vore at( erinra eniol såg\ 'rk ts rätt att f. rtfarande åtnjuta denna

stoekfangst. i afs nde på upplåtelsen hvsraf ioke linnes gjnrdt något förbe-

håll om Kronans titt till disposition af de å allmänningen möjligen betint-

liga odlingsktgoriheior.

> I
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I a:o. naytjbiile sdffverk t Unna socken.

fii r. ni K iunnar- och Konnueits-kollegicrnes utslag don 20 sepfemiier

1791 halva Norrfors byamän Titt tillstånd att, frän grofbladig till finlladig.

förändra dera» vid Narrforten i 1'nn 1 elf anlagda såg och att titl försåg-

iiiug ilcra, utom öOO träd lian egne ucli Kassjö afvittrade skatteskogar, från

Kronans mellan Selet och Koda i Vind Iselfveu samt de invid och kring Fäll-

fors kronobyggen och Ramsele kronohemuinn vid i un i nlf belitgna krono-

nllmänningsäkogar inoin Degerforis sockan årligen afhemtn 900 trfid, mot en

stubböresafgift af b r.st. trädet eller nlisamuuuis 12 riksdalei 24 skillingar

banko och under vilkor, bland annat. :ttl sAginrättningcn nkr ringi

hinder i vBgen Gir kronouybyggons uppl wrfuid , h varigenom hyuinäuiien Easl

mera hade skyldighet au giira Kronans mark nyttig uch limriill iifven un-

dre, som såd i : 1
1 åstundjide, egde .it" si, anmäla, bi dan lmrads-synerätt i

ncutember manad I7it!l verksiäll tunli rynkning och Kongl. M.ij r>, befall-

ningsliafvaiide, genom resolution ilen I mars LMJU loinnat handlanden Q,

Tjeraström tillåtelse att föi Jr.— ud Norrfois redan anlagda finbladig»

verk, fä frän vissa konostlluiänuingiu årligen afli inta 'loo fullmogna träd,

deriblnnd 637 träd frän »llmänningstrakten inom nyssnämnde o 1 1
- r Doger-

fors so ken. emot en stubboressfgift af 2 skillingai S r:st banko för hvarje

träd, har Kammar-kollegium genom utslag den 2(1 maj 1800, ila frågan

blott rörde tillökning för den vid Ncrrfors pr vil gi i idi såginrättning, i stal

lot för hvad genom anlagda nybyggen densamma (rång-ått, och då K&nimar-

advokatfifkulen, i Kronan vägnar, emot den s ktn och af Kongl. M»j:» be-

rallningshafvande beviljade tillökning icke halt något att påminna, vid Kongl.

Maj t.- befallniugshaiVandcs beslut låtit bero, kollegium dock förbehållet att,

i afseende på blifvande nybyggen och (1 n tätt sinn en eller annan till någon

nf skogstrakterne förmente sig ga sa 1 ironin i, son] lag och författningar

samt förekomna omständigheter kunde fordra. Norrfors såg har sedermera

blihi nedlagd och dess privilegierade stockfängst, nligl kotlegii utslag den

f> september J SI», Hittad till Baggböle-forsen i UmeS nlf.

Till det vid nämnde lons inlagda Bftggböle sågverk h ir jemräl enligt

sistberördo utslag blifvif flyttad des stockfängst nf 77 "i träd årligen, som.

genuin Kongl. Maj. Is befUiluingsliahaiidi:-. utslag den 4 april ISO") och kot-

legii utslag den I '.i december lM)<i, ofvanbemiilte Tjernström fått tillstånd

.al,

6* —
till fö. Igning rid ett i Pcogforsen af Umofl elfs östra gren eller den

». k. Urnan genom sistnämnd* utslag r.ll anläggning medgifvet, men aldri
uppiordt sågverk aflemta från Pengen festta «* vestra allmänning», allmän-
ningen kring- ån Ramsan, kmnctfverloppsmarken af hyn Tegsnäset, allmSn-
nragwn ofvanfhr Kamparbftek, nybygge kronoallmånningstrakten från Tvära-
träsks by. kronoallraänningen r«tM om Vännäs-ån, strå kände tig förbi Stär-
kesmarks och JemtebSle byars områden intilldess Spölands och Vännäs Iry-

l".**! ""'"'• samt V"" ;i w»m allmänning, för hvilken stockfängst
slulilH,e, Imftn, n,„ (1[11 nMig efvet den 23 msrs M% blifvit bestämd
ull J skilhng.il g r st. baiikn trädet

Vidare har Kongl Ma, t, befall ningshofraode genom utslag den 18
»jinl IH\>. v,d hvilket kollegium, i livad detsamma rörda Kronans rätt, en-
hgl utslag -len is oktober 1813 låtit bero, jemw tillåtelse för
i. Hofverherg att dels i den b. k. Rodån anlägga ett sågverk, sedermera
benåmndl Rödåfors, dels oek med en ram tillök» den af honom utaf Deger-
fars byamän inköpte, pfi dera skatteskog grondade säg, medgnfvit honom
en srockfängst: för Degerfonsågon af 770 träd frän l:o allraänningen emel-
lan Ablinrfir.ii, ,„ |, FJoekabäclu krnnobygge och Gjukens by, %n kronoall-
männingcii nr lian Gjnken» iatto- ocli AhbortrSäki- Mhe rivhygge. .} ( , pn
kronotnki från Vmsele by» pkattlagda uir.de bil Uppmarksrået -l:o frin

UppmarkMäel uppföre Vindelselfven ä'/, mil till Björksele kroiMn^bjgge
J:o pa vcinlia sidnn om förenämnde eJf en kronoallmlnning på iSmse sidoi

mil Arfven, som genom -sur. oh Lilla Irfcräsken faller i VindelseljVcn, och
8:e en fiilmäunin^, emellan BjJirksele kiouonyhyggc och Sor-ele på en

dnri.in el! aiiåiimile Vindelsolf, och föl Rädåfbrs eågTerk af 1 ,484 tråd från

två kmnoallmänning i på nordftslra och nordvästra sidan om Rödan samt

tia pa östra ucli sfidrn sid na onn Vind In m allmänning pä ömse siden

om (ijukåii. en på ömse sidov om amån och en l
:t

4 mil uppföre elfven trån

Sorselel till nybygget Risni*. lock mod förliehåll liir Kronan, att om de tilt

nybyggen och nya hemmans anläggning tjenlige ställen särskiMt förordna.

Ocli liar Konjil. Maj:|, med upphäfvande af kollegli utslag den SO april 1845

och gillande af Kongl. Maj:ts befallning^hafvandes beslut den 31 mars 18S1,

genom nådigt bref den (i oktober 184C tillåtit Bnggböle sågverkssgare att

vid Baggbole såg begagna den sto kfångl af 770 träd, som vant den ma
af dessa sågar eller Deg r*fors damera nedbränd* såg, anvisad

1

1
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1.1

Enär viil förnyad häradsrätts-undersökning den "> ooh Vt juli 1848

Llifvit utrönt, att vid den häradsrätts-undersökning, som egt rum den 24

och följande dagar i sepl uil r manad IMU uch legat till grund f r kollegii

ofvntih i il" den 18 oktober 1813 nieddelte utslag, de till D gerfiira såg-

verk upplåtna skogstrakt i medgåfve högre ftfverkuing och nit inisskrifiiiMR

eller missräkning egt mm vid utförandet i pr tokoll i af den p&r$kn liga,

ärliga skogsafverkniugen, sä att 2,242 träd i stället Kr 770 träd vore för

sågverket ntt tillgå, har Kongl. Mapts b hillningshntVande genom utslag den

:i oktober 1848, som kollegium genom utslag den il mara 1840 fastställt,

tillåtit BaggbSle sågverksegare att från de ull stockflngst fi5i anli gning

ar on säg vid Degerfors upplåtna ooli till Bsggl le odermera anslagna all-

iniinningstrakt r.årligen afhemtn 530 triid inom Dogcrfors socken och 1.712

triid inom Lycksele lappmarks härad, eller sainmnnräknadt 2 ii? träd, här-

uti dock uiberäknadl de förut b' viljade 770 träd, emot en sfeibbGreRafgilt,

som Kongl. Maj. ofl r anförd underdåniga b svar, enligt nådigt br f den

25 juli 1850 fe tstäUt till ti skillingai banko stycket ftir de 5S0 träd, som

ansetts vara ntt påräkna inom Degerfors socken, och .i skillingar samma

mynt stycket fur tio 1,712 träden moin Lappmark

Beträffande d n, genoin koll-grr otvanherörde utslag den 18 oktober

18 IS, (Sr Rudäfors såg Imviljade stoekffingst af 1,484 träd bar, sedan vid

häradsrätts-rmdors&kning dm 18, l'i ocli JO juli 1844 befunnits, att .i de

skogstrakter, som fur detta ändamål ar 1610 blifvit utsynade åt närande såg-

verk, livilket aldrig blifvit tiirdighvggdt, dimera fill följd af uybyggesan-

läggnmgar endast kuudc påräknas en årlig tillgång af 70_> träd, kollegium

genom ntdag den i'.i februari 1648, i hufwid aklig 5fv. i nsstéhnmelas med

Kongl. Maj:ts befallningshafvandcs den 28 december 1 84(1 uroddolte utslag,

bland annat tillätit, alt sistnämnde antal r i .ni Kuse afhem tas och vid ett i

Norrfors änyo inrättad! sågverk »Everkfte emot en stubbtlresafgift af C kil-

lingar banko trädet.

Såsom ersättning for den brist, som sålunda uppkommit uti den Koda-

fors sågverk genom kollegir utslag den 18 Oktober 1813 beviljade stock-

fanggt, har Norrfors sågverksegare sökt upplåtelse af åtskilliga trakter inom

Lycksele och Degerfors socknar, i anledning hvaraf unders; k ning af dessa

neknars häradsrätter i Juni månad 1848 blifvit verkställd dels a tvenno

odisponerade k ro not rak te i inom förstnämnde socken, som ansågos kunna år-

- 65 —
ligen medgifva en avverkning af 419 träd, dels å 10 särskilde kronotraktei
inom Degerfors särken, som kunde lemna 639 träd årligen, hvarefter härad -

rätterne i afgrfrw utlåtanden bland annat, — då timmeriäng ten \ de a ig ikogar,

som år 1810 (ill RSdåfots sågverk utval s ,, h sederm rs d itill an log
betydlig mån minskats r följd af en mängd dera anlagde nyheminan äfven-
som genom skogseldar, ehuru Ii- tämda l loppet deraf ieke kunde ang
enär för utredandet af den skala, skog*. Idarne orsakat, en noggrannare un-
dersökning å dessa trakter, hvilken icke vant föremål (Ör synen vore al

nöden, tillstyrkt, att. Norrfors are måtte tillåtas att från de m
syitte trakterne årligen sfhemta inom Lycksele oeken 419 träd och inom
Degerfors soeken G:>0 träd; men enär nådi a La fven den 30 .Inni 1820
och S Maj I8.'C innefattade förbud smoi dr i ].,.n i befintlig lispone-

vade krouuallniäninn ars upplåtande till nya -'i inläggningar, samt vid

tare rättighet i den delen icke kunde beviljas, an el vidl den ai i

ning för livad genom nybyggesanlaggniugar eller lj i förlorats i påräknad

ooh beviljad tockf&ngst, Irvarom någon iiiidore&kning rf härads-synerätterno

icke llifvit verkställd, har Kon 1. Majas bnfallningshnfvande genom
den 7 Maj 1850 ansett Mg livarken kunna bifalla den gjorda ftnsöki

eller fur det dåvarande bestämma ersättningen; hvaremol kollegium, oftei

besvär af BaggbSle sågver rosshandelsbolag r James Dickson &

Comp., som under tiden lörvärfvat 8ig jenvräl \ rrföre eägverksegares ratt,

inedelat utslag den ',1 November is;>2 förklarat, att il i onligt kollegii ots ig

den 18 Oktober 1813 frän da utsynte skogstrakter ett antal af 1,484 träd

årligen beräknats kunna ailiemt.is till afverkning vid llfidlMors sågverk, nr n

jeinlikt liäiad-svn tans undersökning i Juli månad 1844, som föregått den

af kollegium genom dess utslag den "JO Februari lti4S bev

ning vid Norrfors med riltiji t att deraläd fil jemte annan försåga il n

stockfängst från de Kronans skogar, som blifvit ttftdåfors anslagna, -mim i

skogar befunnits reke kunnti rala större afverkning än 702 träd, af orsak

att, sedan år 1810 dii skogarne synades, dels en mängd nyby-^rn dera

blifvit anlagde, för hvilka skogsområden måel a Ii dins, dels skogarne älven

till en del af eldar härjats ;
samt det sålunda vore iitiedl, an den rill Rödi-

fors', till Norrfors dimeri förflyttade, s5g påråknads timmnrfång I blifvit för-

minskad med 78-J träd, hvarfor Norrfors ågverksegars, så v idt tillgång der-
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ull funnes, vore ttll ersfittnius berättigad, ucli ni liäradssynoriiU -und i Sk-

niugnme >l-*n 1j ooh 19 Juni ISIS \ ir uti >nl ;itt .1 de utsynte skogistnik-

terne, hvarä lika litot jeriibruk eller ädlare Tork sinn kände anledningai

dertill i i funnas, kun utan dera ui» fällas, 8 ii'- i Lycksele lapp

mark I C sl Ii i de i D rfoi härad (53(1, tillsamman 10,/t tiiid tirli en

;i 1 ni yr tn ,
i < ättniug föl lit.nl il förlorat, Ärligen f& afhemta,

ii i i. i Lyck le I iinKui i.i K pra coll iiiiiniii kt< trnkiei • 419 träd

(un sju al de inom Ii , rl i synte trakrerne .... J7u

n. ti af tel inom samnu härad antecknad tiikti 39

tillsammans 618 trii.l.

;
i il idi kollegium, tned upphäfvande itf Kungl. Maj:té befalluingshafvaudes

ni ixti bifall ilil lli ii 1 in , I gäi iii, skäligt bevilja dem rättighet .itf

ii de af dem up| i 11.1 . _ rak -i (ill föi ning vid Norrfor gvurk .il

I i ii i (115 träd årligen, för hvilkuti tillökning t afverkning sågverket kom-

i till lievilliiiiijn taxeras itnit med vilkor, fm öfrigt, att 1 i il n till kad

stoekfan ii ku -il _ - tubl i ii
i t, om Kongl. Maj:ta befallnings-

I
ifi ni In le 1. stämma, o Ii , t il n m Igifnn rnttigh ten till stookfåtigs

icke lin:, nr ra länder för >ui iggning af nybygg u • 1 t rp iml in il-

lande ill i lliiigor a skogstrakterno, äfvemsnui dera* användande till uyitiga

ändamål. L ti detta utslag, som ho» K. ngl. M ij i blifri af Saft ars agvcrks

[•gare öfverklagndl I ii K tig Maj:i onli i nådig! bref don 21 Maj J8 >G

n 1 å u livad nfiinude sågverksegar anfftri icke funnit Lät atl

ijöra iindriu Och har under tid u ^ n( ra sågverks garos tockfängst,

genom Kon^l Maj:l I fallningsbafvaude ofvajii inform du utslå Jen 19

{
iibei 1 8jfJ blilVii till Ba b I öfverflyttad, if\ u m stubhöi isafgiften

genom Kon I. Maj.ts b Minn sliafvande* ill lag dm 7 Februari lb>:i hlif

i h släind till 4 skillingai lä.! Ibi di IU9 träd a m m etts kunna uf-

inoin K tu - i ; n, o li till 1 skillingai (i i i. banko Kr hvart-

tl i i nf (1 lia träd, som inom La ipnuuk n kull få afhemta .

J immMiImug med den forui omnAauxJa, genom Kongl. brefvet den

b' Okt b r 184 beviljade flyttning till BaggbttU .il Degerlors sågverks rftit till

" kfåti r trni ki naim skogar, ti u Kon 1. Mnj:i till m harudsHitU-under-

1 » förvi ii Mi af Baggboh sfigverksej n. gjerd innikning, ,iti vid

le-verk™ d t. igna d för etl iaverk vid Degcruässanden afsedda

7

timmer, lu n m fiji kommit: att sedan dåvtnandi irnren ni Degerfoi

lim l ii kålen .1. s. Ilofvi rberg Si I si:. 1 K . Maj

vande Bkt atl I östr di ve ti Stor nd Ökabolinen 1 r Deg in» anden

kalla 1, fa n i i Bn il sagt rk m .1 ..

.1 . ill använda vis a vid Vind 1 li en h I i;i nu I mindre tratten-

drag bcläffnn odisponerade kronoalunäimingfttrakl i L; i- I bipp-

mark här d ratl den 10 Juli si tnäm i

att n;imndc skogstrakter kunde lemiia till : : ä 77 räd hvarefter,

-.
I ii Hofverberg n m nfh ndling den 21 1 81 B i

egan h of Bag bol t. r .ti j. ml U gerl Ig ined d I

tillgångar, -un inspräk ,i alla de Ln i allmäm

nämnde hSradssyn blifvit föl en ny BÄgverl inlä .
milen

..II r ^k li' hn n n yn _ k ngl 11 I I. i Ji ifi i

;-il Maj 1831 Förklarat, bland u •

11 fvai rg il itt an-

språk ä d. , för det ni ki.mii: i. k- sågverket tid D ernässanden atsynte,
I

Nllmänningar till en geomcti k vidd it U7-77 tunnland 8 kappl

nMiga i luti n i len G Oktober 1846 — -|."i..ti tu land 8 kapp!

hv.iriti.ui, .nli Ii Issi rätten ml. nde, med skogens framtida beständ

årlig ii kunde il. mta 2,377 å U fin i l rantiinmcr, l) u

iln is och H97 ii" ii' tillsammans .,757 Ulana lockar

kunde erhåll i- tillä K ng . Maj.

I

u

na t ik lti il 'stil t ! I i t l-i nm_; invänd.i lV.rl..r.'i.l" tiiiiiii-rclK ui

en stubböreavfgifl il -I. nger bank ii bvar räd h d rbchftll,

ui Sdant icke hindrad inlä gning n it nyi I minn och torp ell

tände i f odling lägi ull i I sk i Kammar-advokal I

ämbetets b vär, kollegium « aom telay len SO ipri 184

h iradssyn t, ill n n i illd len Ullern il såg

anläggningen å D if ii- i hölle någol yttrande, hvarken om

lämpligheten :»f de omnämnde kogstiaktenn m»läend till Bn

ej heller om s.nn i så ull gn b k t .il innii fångst från !

traktor sam huruvida skogarn upp itänd till Bag b kund utan

skada lur andra t tigare Nnda d n dgif\ s m i sådan! i ni I

utred!., ogillal i- Ii ipphäft Kongl Maj:te belallningshafvandos utehur samt

.il,-il'>i\isil. frågan till K.rnyad handläggning Ifi n .m Kongl. Maj:t, i m
ledning af Baggb b i t ksegnn liä vi införde besvä i nfidiga

f]
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hrefvot den (i Oktober 1846, dä besv.hdi nidhngjine i förening mod sur -kild t

imma upplysningår syntes gifva vid handen, dels att de, Tor den tdlarnimde

inläs 1,ln " '•i' 1 DegernäRsaud n Ar !Mi utsynfai skogstrakter förut blif-

vit, till haifvudsaklig tel m ynie undi r Baggböle sågverk och älven i någon

mån beräknad* under It erfors såg, hvårföre ytterligare upplåtelse nf do, i

1615 års syneråtte-prötokol] beskrifue trakter raöjligtvi kunde föranleda till

större o/verkning frän densamma, m som ined omsorgen om skogen* bestånd

voi fi r nlig, dola ock alt åtskillig*, fiir allmänna behof afeatte .kontrak ter

ofvan och milan om Lycksele kyrka åfven ingått i beräkning för den vid

U g mässanden tiiläranade såganläggning, gillat kollegii beslut nra frågans

återförvisning (II m handläggning al länsstyrelsen. Till fiiljd häraf feafva

d It Lycksele härad rätt den 7 med flere dagar i Juni monad 1847, ined

biträde al dertiil förordnad Inndtmätnre, verkställt förnyad nndersökning S

de år 1815 ifrågasatts skogsmarkerna utåt Urnan ocb Vmdelselfren, hvilka

marker, efter det åtskilliga trakter nfräknats for allmänna behof samt kring-

liggande byar o ti nyhemman ans&gos kunna årligen lemna 671 tio alnars

timmer och 1,(174 -ju alnara sågblock, dels Degerfors häradsrätt den 18 i

samma månad synat allmänniiigstraki n på Sr» e sidor om Ixkornlucken,

hvilkeu trakt funnits, kunn i medgifva en årlig afverkning af 7C träd om 10
alnars längd; på grund hvaraf landshönJingeembelPt genom utelag den :'.

:

i

Septemb r nya nämnda år, som kollegium den 18 April 1848 gillat och fast-

ställt, tillåtit groRshand Isbolaget James Dickson & Comp. att, fiir användan-
de vul Baggb I sågverk, årligen alhemta från kinnoallmäumngslrakterne

kring (Jroaii och Vindelselfven i Lycksele socken 1,554 fullmogna träd, af

hvilka erhöHos 071 tio alnars och J,G74 sju alnars sågblock, samt inom
Degerfors aocken 7G träd ai 10 nlnara längd, eller tilbammans 1,680 träd,

mot en stubb&resafgift af 6 skillingar banko trädet och uttryckligt förbehåll,

att s.idani icke hindrade anläggning af nya hemman ocb torp samt upplå-

tande af odlingslägenheter å dessa skogar' varande nämnde stubbörosafgift,

n r anförda underdåniga beskär, af Kongl. ilajt fastställd genom nådigt

1 ref den 12 Juli 1849.

Vidare haft i Baggböjp tågverk segare — dels uti ansökning den 17 Juni
1847 anhållit, att då, vid syn och undersökning, i anledning af Kongl. Maj-Is-

nådiga bref den 6 Oktober 1846, så väl om hvilka skogar fornt voro an-
slagne Baggböle eller andre med detsamma förenade sågverk och tillförene

89

uteynfa for m af landsfiskalen Hofvorberg »Akt tinbladi åganläggning i

Östra Btorwnd, Skaholmon ellor D nilon, m 8 »jelfva skogarn», in-

ledning foreknminil, alt skegarne vil åtskilliga smärre vattendrag, som ut

föllo och förenade sig med Umeå- och Yindelsellvarne icke skulle vara till-

förene utsynte och börads-synoratten i anledning al dan remi -., som 1

till grund for berörda syn ooh unders kning icke -kull imma kun-
na nieträokaa till andre traktor än dem, il o förnl hållnc uiidantokniiigarne

på ett måhända mindre, tydligt och bestämdt sätt be krelvo, o Ii på hvilka

undersökningars tydning berodde Innu långt dni fön hållna bceigtningen

sträckt sig, det matte, derest några föl stockfång t tjcnligc kronoallmilnnings-

trakter funnes invid vattendrag ock sjöar, som utgjoi 1 ursprunget till, eller

mi.-ilrlbarligen eller omedolbarligen föronl sig med, de stora nittendrageii

1 inij- och Vindolselfvarne inom Sorsele, Stcnsale, Lycksele ucl

socknar ooh icke förut voro for Baggböle och dermed förenade verk eller

anläggningar å Degernässandcn nteynte ellet onk förut disponerad .
- el nu

trakter varda åt Baggböle sågverk till sto kfångst upplåtne samt för sådant

ändamål syn och undersökning (Srorduas att företagas, sedan frågan om livad

de fornt hållne besigtninga» kunde anses innefatta blifvit slutligen nfgjordi

— dels ork uti ansökning den 15 Oktober 18-17 bagärt, att som Kongl, Maj:ta

befallningshafvandR genom utslag den 25 förutgångne September gillnl Lyck-

sele häradesyneräits åtgärd, alt för det ån i inskränks ib-n genom Kongl.

Haj.ta nådiga beslut den G Oktober 1846 foreekrifnn under ökning till en-

dasl.de trakter, som är 1815 blifvit synade, ehuru landsfiskalen Hofver-

bcrgs ansökning skull omfatta ooh af-e dittills cdisponeradc kronoskogar, he-

lägne inom Lycksele och Degerfori socknar |
t en ball mih afet&nd från

alla vid Umeå- och Yindelselfvarnc snml dcrinlill stillande vattendrag, samt

den ar 1815 beftmna skogstillgången blifvit betydligt förminskad genom

nybyggesanläggningltr och undre omständigheter, det matte rättighet till stock-

fång-t sågverksegnme medgtfvas pa en sträcka af ifrån en till en och en

hall mil, efter omständigheterna och befintligo lokali från båda

sidorna af Umeå- och Vindelselfvarne samt alla de sjöar och vattendrag, som

medelborligen eller omedelbarligen med nämnde större clfvar sig förente och

kunde till flotlningsleder begagnas; i anledning af hvilka ansökningar syner

den 18 med flere dagar i Juli manad 1848 blifvit af Lycksele oeli Degerfors>

bäradssyneratter verkställde, dervid Baggböle sägverksegare dd begärt

1
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upplåtande inom 1 1 ._ k 1

1'

i icken, a) of nlli livad aom pS u-lia sidan af

Urnan förut icke varit Baggböle sågverk anslag I

dl - km ranson rim I-

1 in Dagcrfoni och Bjnrholni b) it do trakter mellan Umeå- ncli Viudels

clfvvii 11
-,

-"in ieke enligt kartan funnes ligga inom iic förr ateyitts nkogociM

gräns r, il k i. . tt if d n mark, som ytterligare kunde tillsynes Baggböle

ndaet --.i myckel in Sg i' t tillökning, som bfverstegi hvad

nybyg es nläggningai sågverket frångått, c) af den de) öster om Vind 1

elfi i>
| "i hiil.i sidor otii Krakåti, nom ioki förut biifrit intagen på längd

och brodd, och vid hiifvudvattendragot hud aom kunde återstå odisponorfidi

emot Rödåfors eller dS ni i-i nya Norrfors och Safvars lagverks skogar samt

upp ii i Burfriisl kens rit, deh ock anhållit, alt inom Lycksele socken

i Ii ton till timmerfångat från de redan anelagm traktorn* matte uUtrAckao

(ill en och en ]
s
alt ni I från elfvtirnc ollci sji irne, der sidan! af lokalför-

hållanden icke hindrades, samt alt trvad som icke komme inom den terräng

af de bi-vatlendrng, som sökanderne uppgåfvo eller funnes rara förut in-

verket till-ynt, mitte på grund af i ini - n a deras ansökning den 17 Juni,

till din vidd rrakterne innehollc, varda v il.' t tillagd! <\ k såsom i ättnkig

för min kil uti kfåugst g nom »ni gde krouokemman och nybyggen samt

' i', rgängna skogseldar, ti Is ock le m ut rligare stoekfilngs*, i hvilket af-

seende 33 -ärskilte trakter blifvii uppgifne; ifvensoiu Lycksolo håreds-gyiw-

rätt, efter besigtning af de idag.ikomnc .k ,-tiakt mm, om alla läge i sam

manhang med de nll inmn in ir, m förut voro en-tagne till Baggt I eller

Deg rturt igai, ant _it i Ii beräknat, att följande antal träd -.kidlr kunni

ärligen fällas a nedannämndo trakter, nemligen å

lo en förut icke synad ki m illtnämung pä bada sulor om atom Björk-

vattnet samt bjöarne \ujtja och bcjmi n; der ull lilla Björk-vattnet, ,i mil

lång, tli iit '

Sj
eller M,ö76 Innnland, ansågs timmerbårande med 3 trfid på

1 tunnland, som gjonh ] 7,3jj (rad af endast elt sagblock af 7 ä 10 al-

nars längd, med en ntcr\.i\l af 220 år, 7R träd.

2:o en förut lrk.il -de osyuad kronoalltnänning emellan hima ka-

pell vid G nta j n i b nybj get öwrdvik, dor Björkvatten-An och
L'm-elfv n imma.nl "pte, 11 mil läng och oiver luihud tagel '

4

mil bred
_ 68 ,

a:o den förut ij disponerade andolen al trakten pä ömse idor

Jocksjaurbåckon tian sjön Bl tiken till öfre andan af JocksjaurljHii ')

1 do timnwn _ -n
.

t un honos pé bnso ådor oui den kionoall-
iii minn,; utmod o 1, p3 1 Ida sidoi om stora Un it Upajfin,
L '<

' '"K1 Ga kelrni -l och Gilli i
; rviken hån lilla

l-i.l rkvattnrt til Uspholm om i) mil som .,, IM;, och Ib47
blifvii iitsynadi ål Skal |„„ ,,, ] ) Kl lllile ( . ,,,, ! , : , j ,

lv|lka
dittills odisponerade e ti i synnprotokollel heskrifue k,,,

lainiri ]< urna tillsammans

5:o dr trakter, om åtoi tnde af allmäruiingen mellan Biispholmcii
och Knal, omkring 5 mil längd, sedan för allmänna bebofaf dt
1

A mil nedan Stensele kyrka tamt s
/4 mils bredd å örns id i

i II' i (ti lian St ,i ,!,> ,, km gi in , , , aml \\ illn lime i och S
o ki a iiin i ull Åtskiljs

6:o återatodi ii ai" kniv allinänningen em- lian llueele och Betsele

S 1

, mil i l.ingJ ssmt i bred Ii ba dan Um-elfven till II
i

- 1 -' »i 'id "i Ifven 1 mil och a norr* sidan l'
4 mil . i.

di rifrån un I in ngita d I den till Norrf r- m : Ba gb 1 t
-

'nom koll. i ntsl a den 20 Maj lijOO anslagna timmer-
fångst, .M^ de vi.l 181 b och

|

'

,,„. r till Baggböle nn-

m ide trakter, dek ock enskilte hemmani fyllnadsjord

7:o den förul odispoiicradi dolen af krön illm&nniiig n mellan

Taimscle oi-li .Innkarafviui till Gaddträakhy, Inaral nn annan del

genuin utslaget d ii in Maj lbUO redan hl fvit m a, a N . rlors

ined Baggböle förenad åg

'>. 7 trä I

b»t in kl n allmänning of\-an tJsti'» GnutstrÄskel nlai Vimlek-

etfvi-ii,
'/i

""I lång, \ in lirod a hvard i i sidan elfven, samt

ntat TjulSn, som tallei i (iauwtrftskcl ' , mil lång ooli '/* mil brinl 17

9:0 de firut icke utsynade d lar af den krononllmännin från

ii tra Gantstrftsk till Risnä-s, till 7 inila längd, som ar l S l ."> och

1847 blifvii utsynad åt Baggböl sågverk 233

1(1 o förut ,-j upptagne trakter af kronoallnuuiningmi i ni- lim Sor-

selc o h Bjiirksele, ^ mil, som till äfrigt delai vore til Isynad dels

Begerfurs, del- Baggbo! ig . . ... . I sel

'I
fl
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I I o '"ii odisponorad trakt S allmänningen mellan Rjdrksele och

Lycksele luppmsiks rå emot Dogerfors locken, livilken allmänning

I5r Bfrigl vore genom kollegli utslag den Ib Oktober 1813 tillagd

Degerfors s%. . , 8o6 träd-

IJo trikleu kring .Tuktan fil] östra andan af OIVfr-.riikt.1ii, :>'
2

mil längre än som rid 1815 och 1847 ära syn blifvit Baggböle

tilbynadl 298 „

13:o en skogstrakt vid norra sidan af Qiltjaur, som utfalleri -tura

Juktin lOä „

1 1,18.1 träd

lamt Degerfbra hiirad synorfttt utsynal

14:o ro kronotrakt pi ömse sidor om KryckoleHYcn från II i

lands nybygge» Solstad till Nfifverfidstjern, brarå ansågs kunna

ärligen milis 127 ,,

15:o en kronorrakt, gränsande i norr ull nya Norrfora sågverks

skogar vid Djup uuds-sjöarnc, i söder iill Gladabergs kronohemuians

område, i Sster till samma sågverk skogar vid Hjuks eller Lctpp-

selån oeh i vester till Baggböle sågverks Bkogar, vid Vindelelfven 100 ,

16:o en kronotrakt, gränsnnje i söder till Bjurholms socken rå,

i norr till Baggböle sågverks utsynte skogar vid Biimsån, i vester

till Skifsjö bj oeh nj Åkerrjerns nybygge samt i Säter ttll Vän-

näs Bocken, hvilken trakt antogs kunna lemna 38 „

oeh 17:o en kronotrakt, gränsande i söder till Bjuiholm, i norr

till Baggböle sågverks skogar vid Umeå elf, i vester till Gädd-

trä-ks by i Lycksele, i öster till Skifsjön och StrönisjC näs, lem-

nande, efter afrSkning al livad sorn är 1799 blifvit till Baggbtile

utsynadt, äfvensom af ut ni 11 föi redan anlagda nybyggen, 820 „

= l,OöO träd =
Biler tillsammans 12,2Cb träd.

Vid de verkställde synerna har förste landtmätaren J. G. Stenberg

biträdt syne rätter ne, äfveii um Krono-ombud närvarit oeh icke haft något

att anmärka emot upplåtelsen till Baggböle sågverk af de utsynade trakterna,

'f. fc.'S^

7:! —
dock nndei vilkor att upplåtelsen ej hnge hindra nyhemmam -

'"' '"'• h «"*•*« y« r»l " tn d , ,rdande i d< i tiiam rtill än ra
kr 1815 utsynad,, och blifvil Bagghök sågverk till ,

»in kats ti vidsträckta skog Ida, I ,„. i „ , a f. fn lK
, md . u

den la och 22 Juli 184B sig yttra
| J bål i jnerna niuni

att å de odisponerade kronoallroännin irn u n [fm h \ udcln va
tendrag, rlu.ru tiUgränsand k> ni m ,„ i, u ,

r

2,000 tunnland duglij mark på mantalel Lrligen kund ha. i 11,1:-,

gran-, dels taUträd, af In, ka dnar i,49j gåfve 2 a iln

de inom D erfors Ii ii ,1 i, lägn i vidi i i q rade
fyra la. maj ak r 1,0 tråd, ti hvitka ,23 <[. 2 -.

I

jernbruk ellm annul adlar verk i oi a \ i a 1-,
| a , Un i

ocli syne-rätt rn ik funne in I en riktig hushållnin

mogna tråd lenmades utui ullman ellei ei kil gagn till förn '

ftf - ruter och sk ldar, i 1 , yn re i

måtte tillåta att data rimir b p från d ul ymid trakl rna

liernta amf slutlig n landsh Hinge-ei b i i enom utslag den .il .1

då fråga iokc blifvit väckt om dessa rs an lå ni til uåg
såganläggning utan för Baggb redan privil gierad fiubladi i

-

imd Ö iain.li' ooh 2 särskiltn kautskfirningsi inai vid Jhvi enligi

Umeå häradsrätt! mid reökning, både d I d i II ii nu

kunde afverkas, tillåtit grosshantl sbuln Janu Micl, n i C st årli n

afhenita och \id Baggböle sågverk förädla ofvannppgifn 1 J J 5 trä

en &rHg tubboresafgift till kr.nan af i skillingar t; rst for hvarj i.id

fi, ui lappmarken ocli l skillingai for bvnrje träd från Degerfors

tillsamman <''
2 riksdalei 34 skillingai banko, jemte den skärt oeh ränta,

som vid förnyad skattläggning komme att ftsiitUs, och ined förl håll bland

annat, att sådant iofci fing hindra an iggning al nybygg n o 1 rj

anställande odlingar a dessa trakter o b deras »nvändaud til and

ftndnmSJ eller verkställighcl af nådiga br Ket till Kammar-kollegium den

IB Juli Ib- 7. ingående dylika trakters indelning till hemman
detta utslag anförde såväl .-;\r,\ rkscgam m Kammar- ih kutfiska

l>etpt besvär Ii s k legium, under yrkaudi om åndrtng »f stubböi - f„ili i»s

belopp, livarvid ndvokatfiskala-ombetel mi 1 hänseend till d i nädiga bi f-

- I
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vet il"ii -' Maj 1821 tari wl förbud nmol tillstånd medde lande, pS Bfttl

turin skett, ull vis årlig stonkfång Iran ki no ogai i de rttn n provinserna

saini livad särskilt angingo den tilliVkad n kl i., t n fr 11 Degi röra sucken,

inom hvilken don allniilni t »fi ttriri n n te blirvil afsiutad u Ii fasl fälld,

niiäi del j von styrkt ellei utrönt i livad man do liil sågverket förut

uislagne skoa;ai medelst uybygges-auläggiiingar förminskats tillika till kul

legii beprfifVande hemställt, huruvida någon upplatelsi till ittockf&ngsl Ii in

r&jriikmiiru allniäiuiiiigsskogar, på sätl huidshnlibiu ail i ur d-.iKit, kunde

i um i anledning ln.u n kollegium genuin utslag d u 1 Vpnl IfSnl

dim" ; nämnde hemställan förklarat, .il t om ku vore fråga em
i _ ir: ni I i lan ku- itUärdandel il 1827 liga brei tillkommeu såg

"Ii härad -syneiStterne vitsordat, uti den un n i tillg m-j. sno förut utsynats

och blifvil Hagghfile sågverk an lagen i betydlig mån minskats ftf vidsträckta

ku, eldai o Ii inlagde nybyggen, något hinder så mycket mindre då bur-

nol Iwviljaiidet al den begärda ocb föreslagn t c.kfång-sten, som

landshöfdiiige-euihetetet i det underställda i-.li t dervid fästal det ESr-

1 håll, att beviljade stocktSngaten hvarken finge hindr läggning .il ny

byggen ellei torp sainl anställande odlingai ;i ds itll stockfäHgxl ni juide

skogstrakterna, eller deras användande till andra nyttigare ändamål, eller

verkställandet al nvad i Ken,! bi lv t den is .inb 1827 angående sådana

skogstrakters ndclnin i I

;

i minan blilVit fiiroskrifvet, hvndaii uivokatfiskals-

ml t b ra.-nlkin lemnadi nton 'il. n I.
;

n Ii rörande dcreftci tuliböi- in

ni '1 i odring af laudslififdiiige-cnibetets beslut häitmniiaii, (orklanit don* skola

nr.il med ;> skilliiurai banko. årligen föl hvarl träd, som ,i de utsynade all-

männingaruf! i Deg-erfors socken lililvii. tillåtel hvarenun kollegium i Sfrigt

låtit \id ländsk, i m_;. ämbetets ui^ifi„ 1 iv

Litat livad sålunda blifvit mfövdl inhemtae atl Baggbale sågverk ge-

i "i > kil i lutiomei fått dig beviljad en ul. i klanget från Kronans

- i
' 20 »40 träd, bvårföre atubböresafgifien blifvit beatftmd till l,..ui

lei 1" skillin u I tik. II t- i »M riksdaler 31 ftre riksmynt Till

i-itmi, for 4,87n träd af dcnmi stocklang.,t, livilka afverkate inom Deger-

fors sucken, hai rid soeknens afvittriug enligt Kongl. Mnj:« bcfnllnin Bliaf-

andos it-l » In ,] Dooembw 1860 sann nådiga brefven den 10 Juli 186S
i'li ilen 22 Juli IM,1 .ii . .,.,! iki upjlitii 1,| undei åboi-ätt kronotorpel

Sknrliden, „ mantal, livartill skulle horn en dugli skogsvidd al l.iti

AMI

rsz »^s^

4 '"" I
'

s 'Il'-iii'l. och dela uudoi de vilkor un nådi i biel ul den
' > M i| 1852 ätti bil k, ,,,,, ,| ,,

| i,,,,,, ,,, | j| k»p|
latitl duglig mark [emu 1 0,3 1 ti tunnland G,n kappland impedimentei ill

Bamraans ii;._>n tum ii ippland emot en, den i bfiresafgiften

notsvaiand ;ogsrä<ita .il ,',ij riksdaler I öre riksmyut \ Wga sti L-

1,11 ''». läjHlä träd ii-o enligt kollegii uteltui den I!) Ueoembei I80(i

204 lud loi livilkn inbi ii safgifteu t ii med II rik laler Ki killin n

banko ellei 17 riksdaler riksmyut, bevil ide till ifverkniiig iiidiii Vännäs
ken lor hvilken någol ifvittrinij utalag ännu icke -.11 kallogiuiti inkommit,

'"'t 1 i'-i ii.mk 14,»G1 ii,l, lör hvilkii stubbör utTgil n al > 1,347 tiks-

dal«-i l»7 öre riksinynt, nfhouitas Inm bippniarkun utom m_, t d< it' len

genom kollngii utslag l.-u 2u Maj 1800 beviljade lockfåu - m nligl

hvad K u I \1 ij i, b dlningiiliafvandi ippgirvit, äi lieviljad utal k no-

skogai inom Umaä socken foi hvilken, enligt livad i a äi ul 11 K ngl

Maj:te Ijefailningshafvande itVittringoutelag är ineddcbidt den 31 Ueeembe

1867 men ännu ej till kollegium tikummet.

Ih il nu ni, .ii de toekfåuj tnpplätels i baggl le eller aiulra säg-

vei-k, livilka privilogici lilifvii ull JSuggbule sågvark öfverllyttadi ooh wm
eller förutg&ngiie häradsiätteutnliM-sökniugai blifvil inedgifiu löi '1 n pin

1820, da förbudet iin>t il\ Lik.t upplåtelser föl framtiden tillkom, illei i

ligt K.iiiitnai-- uoli Kommers-koll i nas itslug deu 20 septembci 7!>1 I r

Norrlbi såg i i)0tl t rifed. ocli b) ulligt kitiini.u I II t itala ii n !0 oi -

1 S00 ti summa i._ UÖ Id, hvilken såg.s privilegiet nligl kollegii ut-

dag il n i--
|

i mbai isl:i Kyttades (ill Ii .. i utslag

den 11) deoeinbei ISOli lor 1'englni ull, ia< • i- hvars toekfangsl euligl

kollegii nysslKiriirde utslag I 8 p imber 181!) likaledes. Hyttndes til

böl a 775 ni il I euligl kollngii utslag ilen 18 V > 81 in l
1

gerfoi säg hvar» stockfångst Kung! Maj:t den ii oktober IM 1

' tillåtit att

få vid lisggbölc begiign s i 770 i ;i 1 ellei til imnwn* .,;'ii träd, sa msoi

kollegium någon nmSrkning em I
- upplåtelse! n-k- kunna fram

Urtralkuidi- deremot den tillökning i ooktängsten löi Uegoitors lill

Baggbole förHyttade äåg, st>m genom Kougl Mipt» bclailiiiii-~liirv.ii-.ile-. den

:\ oktober 1848 m ddel d uob ni kollegium den 27 mars 1843 gillade ut-

alag blifvil istnämnd ig medgifvon, itgbi-andi .,u träd Ii in Deg it

socken uob 1,712 träd inom Lycksele hppni.uk härad, ellei sammanräknad!
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I

'-''-' 'i ' I. deruti dock inberaktiadl häl ofvan införmäta 7711 h-id aå
unifi visserl ,, , . deni . löknin „ ..,|, |M „,,, „ , in trM

" ,)l itkp
>

'' ,! K »"" I- M«j:te bdallningshaJVaitdc uppgifvit, .,11, „,.

''
'

'

l -
'

l(! kullo 1 ta» från suninu krom kogw u.u ii 1810 bW
«< **'W<1 nch gei in I, II ii ,, lag ,1 1, ig oktober lSlSuppIåtne för

1 770 fi.,d 1 11 |i, v ,,|, ,-. a afvens in ut vid dr ,f I ,,,| , ,

11 "
'

h >- l! !'i ral
1 ,, 18*8 hållna ny» underökningar befunrofc,

"" '" är lsl " y'11"1
'

lkl -•" "' missräkning ipptagita åsom tålande <•„-

:l ' v " afli« f" ;-'" " rtmd i Btfil t för 1)70 dylika trid >., h
'"' l,UB lf ! - :i '"" »1 ,1, si i ingsten kunde från dwa traktei erhållas;

1

'
''

' " 0IM stl "' k if
1 såg pä 1

ruud aJ den ål 1810
bålloa Mii, redan hlifvil siutli du afgj ,1 genom kollegii utslag den 18 ok-
1
ber 1813 som för denna säg I, »tämniei en sk, suteyning ,,f 770 tråd Iran

Hr 1810 synade kl noskognrne di .ill vidare upplåtelse till vis-, åilig

'
f ,n K

<
1,m ! "' f''i

- .
i.

1 lifvil genom nådi n brefvet
80 juni 163 förbjuden anser nllegruni den genom utslagen den 3 oktobei

1348 udl J7 um™ l849 " h
1 nämnde 770 träd tillåtna stockfångst för

l; '' ^' ' -' ll1 '

•'*' I lT - "'-il fråa Kronans ifra »varande skogar ieke vara
" f '" k "'"^

'

- u
' " "• ll

' ' "'"« derl r nligl oädiga brefvol den 29 maj
1 852 b,,r Uaggb l sågverk tillkomma.

1 frfeH '"'"
'" 1,n stockfångst al 1,630 fa-M, som genom Kongl.

Hajrta befallning hafi ndea utslag deu St I cpterobei 1847 oci kollegii utslag
don 18 april IMS blifvit B,

:
1,1 Sgverk tillerkänd från ,1 trakl , som

wnl uteynad till ., kfångst fö, det vid Degemässanden tilltänkta eågverk
" '

l
:: um,

, olikh t ined Eders Kongl. Haj:l tefallniugsbafvand,
enär d sss trakl 1 1 dan ar 1815 blifvit .it härads w, rätt besigtignde ehuru.

« wto till synens ofullstandighet i vis a delar, ny undersökniag ansett»
001 ' lf KongL M.,,.l , dvfindig ooh sådan undersökning

IM
' "f r"M '' " -

'< iigheten, att b kfangstens belopp förut
b tämd g nom ofvan Sbei pad ni lag, ,ckp böra betagn si verks-

'»^ ratt, al för .imma stockiängst komiii.i , åtnjutande ,.f ei attninii i

1 i med nyss ål* ropode nådiga bref.

,

Il] l] d ]i då upplåtoisen al de 70.' tråd som ursprunglige* till-

" 'i föl Ködåfor tilltänkla sågqvarn, g nom kollegii utslag den 18 Ok-
1

b r 1813, beviljade stookföngat, men sedermera blifvit BfVerflyttade försten-

77

''' k
°!|

u8 ii t<h
8 (l"' "' Mwum 1 84K till N„rrioi ,., ,

| t&tmm » .iilM

t

' l,T

;
?"« M "J ;(B '-'•

• I. .M I*r IMU ill

,,
'',, **• - lun<L "'

Bi
l'

!l j
' " > K '" i'*»" IS ulwiKfcr kui..~ r

;

,1,: 1'UrtiauV* ,hu,„
, ter nämnda ,1 hinidesvn

,

"'
'

rrättad iU""'el,g0 »a
'

!| ''i" 1 ''11 MVertlyttmiinea r , andra ^-verl Rn
let urspruughgon aMih moddeiad , ,, , „ |ju ,„,,,„ ;ili h

!

:""V ""'""W H1" "»MtainB enligt ls.,_> ,r nådig» b. i ick, ku,,,,.,
hesti nl.is.

""""" ^^konimer
, ;,kc nde ,, d, c lMi.nl, ,,-n.N, ,, i verks-

' lK uled« I'
1

"

1 g™n« af den
,

i; tillaranadc såganliiggninj .„i-
»lagna stockfiugst, - nom koll, i utslag den 3 novoinbor 1852
afliemtii bån allmännin tnki 1 inom Lycksel och Degsrfors knar, att
sedan vid nya htodsrättssyner u,i, Ml och 1K4K blifvit np|»ly«t, att de år
1810 ull Röd&fors ,., uteynte och till on årlig afverknin af 1,484 k-M
'"' h : "

' - 11 '
' b tydlig mån miu kat, I 11 IWjd .,1 nybygg tinlä

-'"' " '' '.- |ll; "", b» Htt dessa skogar iok, kund, tåla stön-e afverkning
än de 702 träd, hvtlka, =:', om nj , namndos, llihit först ull NorrJ rs oeh
M-d ;.n till Baggbole ofverByttiwlo; i hafva, i rsättning för hvad ,.i ,

gitt förloradt af den för Rodåfor ursprungligen nvisad 1 kfångst
forstberorde utelag förut odisponer le nllmänningstniktei blifvit till

fångsl åt Norrfors ,..1 v, il, artsla ne, !,. ,, rätt dcrmern blifvit till
'

b le ågvork öfvorflyttad. Utom det att Rodåfon sågverk .,11, g blifvit för-

digbygdt ooh de dertill »nslagne kronotra toi il, les ej heller till

för d tto aågi rk kunnat använda
, mt .1 a trakl ra blif-

vit tipplåtno undei förbehåll för Kronan, att om do dera :

till ny-
byggen och ,n, hemmans anläggning tjonligi illcn förordna, hafva de

traktor, um vid 1848 års hftrnd yi hlifvil pä grund af detta - ml pri-

vilegier för Norrfors åg bosigtignde, förul varit odisponerad, nh.,1,1.-
livarken föl Rödåfors eller Norrfors såg I 1820 synade, vid hvilket för-

hållande den långt efteråt skedda upplfl el n al d sa trakter ickr kan an-

ses medföra någon rätt till ersättning enligt 1858 fire nådiga bref.

Hvad slutligen angår den genom landslioTdingc-euibotots utslag don .i

januari l^:>0 och kollegii utslag deu I Vpril 1851 B

ntedgifna stockfiingst af 12,2G5 träd Iran Kronan, pkogar inom D, _

socken och Lyckade lappmark; så ooli d 1 A st, skogai' I rst år 1848 hlifvil aJTsvnc-

A
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rätt under» kl , ueli nådiga brefvel Hen 2 maj l«2ti innehåller, »II ickt' »Ilo-

uast ansökning 1 i vara lyord utan Kfven miuVrsAkning verkställd föri dan

50 juni IH20, for att tillstånd ull »[verkning af sågummer från Kr iw

akuga skulle kunna i twligliel cl äldre förlattningai beviljas, särat I r rdi

stockfängst-upplÄtela kett med förbehåll, »ti densamma hvurken finge hiiiara

MiM ning al uybyjj en eller r.itji sann ainstnJlauda odlingar a dr -ill stuck-

ISngst utsynade sk gstrakteriie, eller dera* användande till andra nyttigare

ändamäl, eller verkställande al livad i nådiga brefvel den 18 juli 1827 an-

! sådana sko t ik i iml Ining til hemman blifvil föl skrifvet, anser

mm upplåtelsen af nyssoinftlrmfilte slockfängsl icke b i.himi igverks-

egarne att, vid iifrittring, erbälla utbrytning af derem t nunnd mnrl

Enligt kullegci nfvan uttryckte äsi i I ill Rnggbi sSgvcrl

i händelse tillräcklig disponibel mark finnes, således vara berättigadi till

ersättning for

d ^uoiii Kammar- och Kommers-kollegiernas irtebg den 20 september 1791

ursprungligen föi Norrfnrs an lagne 300 träd,

do genom Kamm t
r - U > 1 1 gii utslag den 10 maj 1800 till ximm.i

-i_ ytl rljgare beviljade <"h;is

de genom kollegii utslag den 19 deceml i tSOti ler ren fors

tillänmade såganiäggning anslagne J7~> ,

di nom kollogii ntelag den 18 oktober 1818 lur Dagwfinra

' :>i Mislagm ... . 770 .

de genom kollegii utslag den 29 febraari 1848 till afverkning

vid dåvarande Norrfara sågverk medgifin? 702 „

il '1 ii ursprungligen till Rudåfora genom kollegii i

den lö oktober 1S13 anslagna Btockfangst, och

de genom kullegii nisl.ig den 18 april 1848, pä grund al privi-

logi ni'i bi- den tillernade såganfäggningen vid Degernäs-

saiiclen, anslagne . . ... ....... I 030

II i tillsammans 5 lis , hiid,

men deremol icke ega rätt till orsättniiig löi
'—

ckn tillökning, som, utsfvei orVaunämndo 770 träd, genom kol-

legii utslag den 27 Mars 18-10, pa gnmd af Degerfors

8gs privilegier blifvit Baggböle säg beviljad med .... 1,172 träd,

transport 1,472 träd.

nS^HH ^^H H^HMH^^KHB^Bl^^MI

- 7" -

l. 'I

transport
'"' ,llllu -r '"" ;>•' fiund af Rftd&rors till I, aganlägg-
ningsprivil i kollogii utabg den a novombei
18J2 bliivil Baggböli , s anvisad med

miint de genom Ulh , ni |,,R ,|,.„ j .,,„.;] | Sä | finslagne. .

1,4TJ ul

618 -

1 2.20& .

eller tillsamman H .,:,', tinl

^ "' *fvitlriug i Degnrfors socker, lnh.i emellertid Ku jböl t verk-.
nnligl Kongl. Mar.ts befallningslmfvande utslag den .1 December

Ilf.O orliallii mark till [irsiiltniiig af tockfangw icl» allena*! 1 i

Inb det antal träd, muii gen Kammai ock Komm rs-koll gicrne ofvan
närande nulag den -'ii Mjptembci I7!)l blifvit anslnge till Norrfors

BäS. ellw .... mil ti-äd,

111 tr ' lf
i

< ! -il den genom kollegii utslag den 20 maj 1800
Norrfora Sg b viljad ux kl Ing t ( 108 n M) i na n kunna
hemti- ti. in l>egerii)U -iiil,<ti ell i .....

i' 1
' ni!, 8< ii 'ii ' den genom kollogii utalag <J n I

i le embe
1806 Pen fors säg I iviljad r klan -t (775 träd) 1- räk-

nats kunna erli illn i un in nämnde socken, celler

de träd, -om inom »ainum :ix;ker uitagil kunna bekommas ai

den enligt kollegii utelag di i 18 oktobei 1813 Degerlbrs

såg tnslagita stoektikigsl (770 träd) med
ili träd, som enligt Bis nämn le »telag, jemföntt m d koll gii ut-

slag den 29 februari 1848, blifvit tilldelade Rödäfoi-s

»«gi
' llrl

•

de träd, som al Degernassandons privilegierade stoekfängsl

(l,ti.'10 träd) ansetts kuomi cihallas inom ofta berörde

socken, ellei ....
neli slutligi'ii de ... ...

joiri blihu medgifne rtt fallas fi sftdano kronotraktor, sum

antagits tillliiir;! Lyeksele lajipmark, men vid afvittringeu

befunnits belagne inoui Deg. -ihi^ swkengräus, nemligen på

eiiise sIiIni om Aiiviin oeb it omse sidor oin II altan och

Maltrfiskci luilki ttikter ai !M > synades In ityssuänm-

transport

G 17

j7I

'.:»u
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transport 3,596 trfld

de Dej rnässaud ns l, ollei tillsammans 3,596 ti .it] nf

den stoekiåugsl In irfor kollegium här ofvan ansett [tagg

i le i.iul-. igaro I rättigadu ni] ersättning jcm m ansl i.
;

al mark, ntui gfvi n för

1,080 träd, soui boviljats gan m kollegii utslag U< 11 1 april

I8.il och

I ii träd .il di-ui, om anslagit genom kullagn utslag den 'i

no> mb r 1853 ellei ttllaammaiis . . 1 27!)

fii] livilka Baggböh sä » il- tre, enligt kollegii tanke, ick<

varit ni! dylik crsätuiing b rättigade.

biliiima 4.87.') tr.nl.

\l ofvaniiämnde 5,685 träd, som böra ersätta» genom tilldelning .il

mark, hafva Baggl ile r V , u så un här ofvan ,ir imiimdt. redan in-

noni Degerlbrs socken erhållit utbrytning för o 5:>0 träd

och .no de således, i Inni 1 il' tillgång, endast berättigade til!

ytterligai ättning i mark för hvarl Mim .mini återstå) al don
r

r j
»i un _ 5 — i fi I. an ten föi Noi-rfors såg med . . 271 träd

IVngfors Bag med .... . , ±y\\

-nili ersättningen Ii it f. i ii ke redan blifvit så-

oin ofvan .ii rinlurdt, rilhlcl.nl inom Vännäs
soi ken,

Dogerfora säg

1 'i _' Ill I'- II 111 '11 -,,lir

24u „

I ..71 .
2)0{j„ __

tillsammans 5,675 träd

ild. Botmfot sSgoerl i Skelleft i . o. /.

Vid upplåtelsen af den lör detta sä-verk Il viljadc stock Un^t, lur
bvilken stubböreaafgiften utgör 17 riksdaler 13 Bkillingar banko eller 25
riksdaler ill Bve liUujut, bar blifvit såsom vilkor föreskrifvet, atl d
nom loke finge läggas några hinder i vägen för nybyggena upptagande eller
»'ckstfillande ^ adlingai a de till stoekfångsten utsynade allminmngB-
ti.ikh rmi.

t

l5:o. B&ntfor „i . K/ ,-k i Sk I f

, .

Stal* r ,tf
"

ll »<8 r, enligt kollegii utslag den 2 augusti 1813 och
aen »april 1840, 57 riksdaler l-f skillingar banko eller 85 riksdaler 94
öre riksmynt; och rid upplåtelsen af stockfilngsten

ghemman upp lgande enahanda förbehåll oia rid nä rf , gående såg biiivit
anförd t.

l6:0
-
L

.i >äg ri i SI ll. f;

Enligt hy ali handlingarna innehålla och kollegium , und rdåni i utlå-
tande den 20 december 1864 , fråga om le angåend, j rd och skm, ,

Norrbo ten län utfärdade privil
,

i r, j mväl anKrt, har kollegium g, nom ut-
slag den 11 april 1843 b i"u, Hl . lL)tl „ för .In n m K n 1

brefvet den 2b november 1780, utan något förbehåll med .1' "vi , nTbyg-
geeauläggningar, upplåtna stockfång t in m We rb t; n .n, af 2,000 träd
till 2 skillingar banko och för den gonom k II gii ut lag d , ,

1806 inom Arvidsjaurs socken »f \ , . ,.
| v .|k , .,. ny)

anläggningar å Bt kfåugstsko n iekt fing förhindras, an lagna sto
'

af 2,440 träd till 1 skilling banko för hvarjc träd, utgörande" alltså samman
lagan beloppet af stubböresafgiften för detta . rk 134 riksdn

I

lingar banko, eller 201 riksdaler 25 öre riksmynt, och hela st kfår

4,440 träd, för hvilka kollegium i nyssb r rd underdåniga utlåtande till-

styrkt att om tillgång funnes, ersåltnmg af skogsmarl m tt m„, n
redas vid arvittring in m West rbottens län

1 7:o. Degerfors Igvcrk i Pi< < o k n af thrrboti ns län.

Eongl. Maj:ts befallningshafvandes utslag den 24 juli 1795 som
fastställdes genom kollegii ut^h^ den 28 oktober samma ar och hvnrigenom
åt detta sågverk upplåb , d 1 inom Piteå socken I Norrbott ns län o

inoiu Skellefteå socken i Westerbottcns län n st okfing i if 1,200 träd är-

ligen, för hvilken stubböresafgiften genom kollegii utslag den 26 juli 1819
bestämmes till 37 J tolfter fnkla funibräder ooh C{ tolfter skeppsplankor, in-

nehåller icke nåfor förbehåll med utseende på nybyggcsanlågffnin^ar ; hvar-

emot kollegii utslå- den 7 juni 1830. hvarigenom från Kronans sko ai i

/I
/•I
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Skellefl 8 i eken levjlji-. gågverket en tillökning at 60 tiäd i den årliga

stoekf&nn ii! rtin.it stubbärosaigift, haräkuftd efter Ii skillingai trädet ttll 7

riksdaler 24 ukillingar banko eller II riksdaler 25 iire riksmynt, föreskrit-

ver såsom vilkor, uti härigenom icki finge läggas nagel hinder i vägen föi

uybyggesanläggningar i le ttll stockf&ngsl upplåtna kogstraktcrna.

Dt Jen, gruoni kollegii nyssnämnde utslag den 7 juni 183(1, medgifha

tillökning i stockfAngsten fur Degerfors såg grundar sig på on af vedor-

burande liäradssynerätt, dan 'J(i med rlere dagai t augusti manad 1817, verk-

ställd Byn, ansei kollegium den omständighet, att den slutliga upplåtelsen icko

egl inni förr än efter utfärdandet at nådiga bref\ i den ÄO juni 1820 icke

bära betaga sågverks garen t. it: »ti erhålla irodtglirelse i motsvarande mark,

därest tillgång derpj finnes.

Till ersättning ti den stoekfångst, som blifvil Degerfors sågverk an-

lag ii. bar iiil afvittring af Piteå sorken, genom Kongl. Maj.ts befall-

ningshafvandes särskilte utslag don 19 oktobri !Ö(j4, l.'l.» träd blifvit anvi-

sade at; afverkas 3 2:ne, igverksegareii tillhörige, S tona stockfnngstumrå-

det belägna hemman och lör afliemtning af G 1 ,i träd, eller tillsammans Iran

Piteå ko ken 7 t, tråd, en allminitin.^irakt ii 1 L sågverket upplåten, nuoi

hvilka utslag sågverksogaren hos tiders Kongl. Maj:t infört underdåniga

besvär, i anledning af hvilka besvär, hvaröfver kollegium den 9 augusti

18G7 afgifVit underdånigt utlåtande, nådig! I slut, si vidt kollegium inheni-

tet, ännu trke blifut meddeladL - Vid nfvittringsborodningen för Skellefteå

socken den 11 och påföljande dagai t juni månad 1800 har förslag blif-

vit uppgjordt, enligl hvilkei sågverket, utom ersättning (Öi de genom
kollegii utelag den 7 jtitit 1830 upplåtna (iO träd, -,kulle inom denna socken

erhålla skogsmark, motsvarande ra årlig afverkning al äS7 träd; men du

afvittringen af de åt sågverken upplfitne stookfåugsiekogar, enligl livad

Eders Kongl. Maj:ts befollningsliaJvande uppgifvit, kommer titt företagas

först, efter afelutandet af afvittringen inam Skellefteå, Norsjo och Jörn 1
!

socknar, af hvilka de båda aedrmre åro utbrutna från den förstnämnda,

samt något alYittringsul-lag för Jöritt sorken ännu icke till kollegium in-

kommit, är kollegium icke i tillfälle att upplysa, huruvida berörde förslag

blifvit ta -t- tåld t.

'X. *oo

- 83 —
I Ko. Yttorrtfor* ,*/,. Cvrlfun Jvrenaé a«o ,-i i ;-•/. ken

Utom den af Kongl. Maj:ts befalinmgBhafvandc uupgifha, genom kol-
legii utslag den 2(5 Oktob r 1796, utan något förbehåll it på ny-
byggesanläggmngar, fl Ytterstfors nyinrättad. sågverk upplåtna stockfl
al 2,493 träd, föi hvilka ntubboresafgiftcn utgår, icke såsom Kongl. Maj t>

betallningshafvande uppgifvit, med 2 skillingar, utan med ^ skiliing eller

d r:st tiadrt har, med vilkor att uybyggesaiiläggningar icke finge förhin

dras ti de till stockfingst upplåhie allmänningsrrakterne, beviljats genom
kollegii utslag den 17 Novombei 1814 ät Carlfors nyanlagda och med
Ytterstfom förenade sågverk 1,586 träd från Kronans skogar inom lapp-

markerne i Norrbottens län, emot en stubböresafgift af .1 skillingar trädet,

ocli grunt kollegii utslag den 1 Maj 1818 åt nämnd, ågv rk gemensamt
flin allmänningstraklen inom l'.i t socken 394 nåd, emot en stubböresafgift

af 4 skillingai banko träd t

For sistnämnde antal träd hnfva dessa sågverk, enligt Kongl. Maj:b
beiallnmgsli.ifvan I 't ifvi tringsutslag den 11 Oktober lbu"4, erhållit ersätt-

ning af mark viil afvittringen inom sistnämnde socken i Norrbottens län. —
Återstående stockffingsten, rterför sammanräknade etubböresafgiften belöper

sig till I2.> rik lul r I skillingai Ii i t, banko, eller 1£T riksdaler <!4 öre

riksmynt, utgör således 1,079 träd, för hvilka kollegium i underdånigt ut-

låtande den l'0 Decemb t 1864 tillstyrkt, ttt sågverk u måtte beredas er-

sättning genom tilldelning .il mark mom Västerbottens län, såvidt tillgång

derstådea tinnes.

1'J.o. Btiiiiifu:- tdgwrk i Skellefteå socken.

Genom Kammar- och Kommers-kollegierne resolution den 31 Decem-

ber 1 7(50 har detta sågverk, utan någol t rbehåll i atseende på nybyggen-

anläggningar, erhållit rätt att frän Kronans skogni afhemta 2,000 träd år-

ligen, för hvilken stockfångst någi n stubl jämlikt kollegii utslag

ilen 22 Maj 182 I, ii ke i rl igges.

L'i tt Edera KonJ. M.tjas bol'alliiitt,^ial\ utdra t Vesterbottens lån utslag

den ."> Oktober 1816 och Kammar-kollegii utslag den I Maj 1818, jemfbrdt

med Kongl. brefveu den 25 Oktobei 182U och ID Oktober 1838, inhemtas,

att sågverket, mrd vilkor att nybyggens och torps anläggandi å de däri-
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genom (ill stockftngsl uP1>lfttna skogstrakter k&e tinga förhindras, arltållit
tillstånd att, emol en stubbömsafgifi af I *killmgar trädel årligen afh mta
från alltnänningstrakter inom Skell f , kon i V t rl it ns län och Arvids-
jaurs lappmarks församling s in g n m Kongl. brcfvet den 10 Februari
1S37 flyttades fr i Vestorboiteu ull Norrbottens liin, 2 455 växand, och
2-1 U skadade träd.

Dä sågverket vid afvittring inom Piteä socken i sistnämnde län onligl
Kongl Maj t befallningshafvandes afVittringsutelag den 19 Oktober I8G4,
erhållit orsättiiing för försl i rrl 2,00(1 träd geuom tilldelning af dcremot
»varande skogsmark, ock då rid S sågverk t den 2J Juni [827 verkställd
skattläggning, gom koll um I' tällt du 22 Maj 1829, 1,615 växande
och 133 skadade träd utef den, genom kollegii utslag den 1 Maj 1818, be-
viljade stockfanj r am tts vara air afhemta mom Arvidsjaurs sockon, få ut-

8 '

,: "u :! rerkeÉ in "ln Skellel ken, emot en stnbböresafgift af 4 skil-
lingar trädet, beviljade stockfångsten 840 växande och II Ii .-ledad,-, eller
'dis mman 953 träd, i stället för 2,4c, ,,,d, horn Kongl. Maj:te befell-
mngshafvande uppgifvit; hvartill kommer dm, genom kollegi. här ofvan vid
'*'- l!

' >- ,l N "bottens lim omnämnda utslog af den 7 Juni 1830,
t>- ifrågavarande Brännfors såg, cm< ., en stubböresafgift af 6 skillingar trSdel
l vdjade s.oe.kfängst af 8 träd årligen, i afseende hvarå jemväl föreskrifves,
att Qläggnmg 3 den fr denna stockfångst utsynade skogstrakten
icke finge förhindras.

Sålunda har Brännfi rs ågverk en privilegierad stockfängst inom We-
terbottens lan af 961 träd eller, om ofvanomförmälte 1,748 träd inom lapp-
mark™ inb. raknäs, sammanlagdt 2,709 träd. För nyssnämnde 5,748 träd
nar kil giam i dess underdåniga utlåtande den 20 December 1864 tillstyrkt

ii ersättning måtte beredas genom tilldelning af doremot sTarande skogs-
mark inom Westerbotten fm, sä ridt tillgång delades finnes.

StrAbön afgiften för ofvnnberörde 3,709 träd utgör 220 riksdaler 4
skillmgar banko eller 338 rik da ler 12 öre riksmynt

20:o. Slev/or.-, sågverk i Nysätra --o I n.

Genom utslag den C Februari 1844 har kollegium fastställt Kongl
M

. 1
t llmng hafvandes utekg de» 31 December 1810, hvarigenom detta

rks =tockmngr t från Kronans skogar blifvit nedsatt frän de är 1799

'/ . **"0

8S -

-mlagna *6S öl! 20 tiäd årligen oel 1,,1.1 afgiften i förhållande lertill

eter > V 4,
S*' bM,k

° "
'

'

!

" "" '

rUi rtfll
' =» pMII»*» banko

or . riksdaler 50 öre riksmynt, som enligt 1807 är. krön. I

lor närvarande jemväl erlägges.

il o Burvå ågvtrk i Skeäeflai socken.

Ur, Kongl. Maj:ts befalhringshafvandes utal .. ;!,,, j, Ugusti 1795
och den _f .1 ,H,. ln ig] i, Eom buwt h , Iit]|(](

, gfln m ,

lleg
..

|]totag den

rlsirf^i:
7^ °Ch å™ 4 No¥embei 18", «h hvarigenom detta sågverk

ernäilrt rättighet att frän kronan, skogar, emol en stubbörosufgift :i f K ,-,,.
trädet, årligen afhemta 1,509 träd, g rbetaUL, att upplåt 1

< af ny-byggen ä do för denna stuckfangst utsynad, kogstrakter icko finge för-
tandras. — Den genom Kongl. Majas befallningshafvandes utslå den !4
flovember 1815 och kollegii utslag den I, November 1816 tillökad
längst af 434 träd årligen, emot. en stubböresafgifi ,f ., B] illingar .rad, t är
beviljad att efter ärlig uteyning »fverkas å de .a s ,, rkel redan förut upp-
låtna krono-aUmänningstral - Stubböreaafgiften för detta sågverk utgöi
42 riksdaler 40 akUlingar ti rst banko eller 114 riksdaler 87 Bre riksmynt.

22:o. Vtansjå sägn,-k i Högsj socken af Wotlemorrlanäs län.

Stnbböresafgiften för den åt detta sågverk, frän kronoallmänningar inom
Asele socken i "Westerbottens lin, upplåtna stockfängsl af 1,035 träd årligen
har, enligt kollegii utelag den 20 April 179G och Kongl. resolutionen den
Il Juli 1797, bvarigenom afven det vilkor blifvit föreskrifvel itl nyl
anläggningar icke finur förhindras å d till si okfångst upplåtna sk,

tern-,, blifvit bestämd till 6 r:st., i stället I r, ,

,;

i ra Kongl. Maj:te bofsll-
ningshafvande uppgifvit, 4 r:st trädet, och utgår följaktligen, son, kollegii
utslag den 30 April 1833 jemväl bastämm r med 10 riksdaler 37 skillingar
(i r:st banko elkr 16 riksdaler 17 öre riksmynt. — Dessa stockfäng
vilegier, som ursprungligen beviljades for en ?åg nlä gning it: m Sollefteå
socken af Westernorrlands lan, hafva enligt kollegii utelag den '2 April
1800 blifvit flyttade till Utansji i HögsjB socken; hvaremot icke några an-
teckningar i kollegium vki, att flyttningen af Utansjc slgi rk privi

till Lo och Kramfors i Oiidm.nulrl och Styrnäs socknar af Western rrlands

/I
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I ni belägna jftgverk egi ruin, pä grund il nftgol i behörig ordning deiiill

un ildeJmll tilktan I

25:o. Renberoavaitneis sdgverh i Burträsk* socken

Efter anförde imd rdäniga besvär hai Kongl. M ij t genuin nådigt brnf

den I-' •'mil 1863, med ogillande i»f deremot anförde besvär, fastställt kol-

[egii utsl i„ den :il Juli 1862, hvarigenom blifvit fövklariidf, att llnilni^

utiiiri gfigverksegnres i.itt till den under såg"i rket dilfilla disponerade kromj-

allmänning skulle (vhn och inni ar 1862 upphöra.

led iakttagande af de utaf kollegium vid Eders Kongl. Maj:ts bofall-

ningshafVandes utlåtande här oi\ m gjorda erinringar, utgör det någtimmer,

som antingen pä grund af utfärdade sto kfangst-privilegier Hur från krön ms

skogar emol stubbore*afgil( ärligen iifhemtas ell r för hvilkot tågverken,

der afvittringarne blifvit afslut ide, fatt sig motsvarande skogsmark under

rgande rätt (ill I lad, följande belopp, ncinligen:

i\i i ti
\ r . : i

k

mark, DiotnT.i-

raad

Hyngalshiit sig . .

:

K rneåfbrs . . .

Daltarlså oi.li Qvarahu f rs

Rata

Saftar . . . .

Qvarnf CS dier Mot f n
Ku

i .

Fi I F i

rvari n :n k

O tra Sml-trjiirk

Baggbi le

Il hnl rs

Klit.tf relid .

Lejonstr m .

Tnuisport 7,:iLil 721 68 18,218 1.436168

Oe tal' is s.i

liar
|

ti

H rrl t. ii lin .

tan den stod-i;,.,- t af h ,,A . som .„
'"' lk

' « •** »I rj Ijh
Mubb r-jlVifw b rita 1 att n i

plankat ocli bräder
Vtt t tiors och Carlfors . .

utom hvaii bar n dan oinf rniäles
lir.mnl'i.is

utom hvad ni nedan mf rniälea
Stenfor

Bm i a .

Utansj i W t nu rrlaada I
i

Sin itu.i

b vartill kommer dels den genom l (1 i

Bt»toB deii 27 Mar 1 49, ] April i 31
uh (i N vembei 1852 n 1; Ii a uteyning
ell i till kning i i ilf , ,, ra Bagg-
» l' i il-.. 1 i 'i vidt i Sttiuiig i mark
inom Dggerfors cd a i te r Uii blifvit

erket tilldelad, men i" r I ulk n stock-

längst t i t nd del, n bi Sa
ridare b i ni , n g n ers tt

utbrytning nf mark ej bSi
i mm .

ocli dels den.nedannfon di si gveit fr n
Norrbot* n lan beviljade t kl u t, fr.r

hvilken koll ium i un I rd&ni l itlataude

den 20 Di mbei 1 64 till-tivkt, att er-

sättning i man al tidp.in måtte d ssa a -

vet* beredas gen m till i Ining d
mark vid afvittring urin Western I

lin, uemiigen

:

LejonstrSms säg ... .

Vtterstfore och Carlfi is

Brannfora . . . ....

In. ,;,

I' '7

I 00

71S
1 1 25

' I "1,721 W I ,219,1,

S97 1123

2 l 1 • 9S .. .. 2,-1 •:

12H02
. .. 120)68

20
1,943

1,03.'

2 50

0427
lo 17

.. .. 20

.. .. 1,943

2 .V i

o 127
l(. 17

17. ml SiOB 7 b 7216825,2(5 1,691)44

13.076 I

Ö.9SÖ.;

Ill "I:
.. 13,0761 1,044!36

7,364 72116 :

: 1442

2,440

1,5 6
. 1,748

5,774

tillsammans .
:;d.7"i4 2,

76 25
14>-6P

21850
41:141

450 76

2,440 70 25
148,69

1,74 218,50

5,771 44:3 44

7,364,72 llCS'44, 11 3.17S44
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I

r enskilde ellei b
..

I r tdos utfärdade privilojrier & jord, till uppod-
ling und i Iii! flmnunariUt, och å skog dels till kolniiig för ruverk n o b
dels (ill sta l.fut [ I'

i Inverken, cllei d i sednare tider meddelade nådiga
M krifter rörande Btockfangstskogarii i Riket Ständers tanka voro föl

I. fördrnndi af landets uppodling o Ii hemmansanlllggningar ändamål nli a
Ii 5f\ n - .immande med föreskrifterna i 77 § regeringsformen Eder

Kongl. Mij.i. till föi-eb inmande dcrnf, att icke äldre, af encllerannnn .,< ml
(orfallne privilegier nu lägga hinder i väg n för d anstalter, som för nämnda
ändamål kund finnas vara med d I allmänna bastå itieet förenliga måtte
täckas vidtaga lådan åtgärd, nti alla l jord, skogar och i ckfäng t till

\ rken inom NorrboU ns lin utfärdade privilegier mätte varda titl doras gäl-

lande ki.it i fort s in si-, ligt pr Fred ,
i

i i.l t itt bvad som ej med rätta

innehades måtte till Kronans fria disposition återfalla.

Med anledning härnf täcktes Eders KongL \Hj:t genom nådig remiss
d. ii 26 i samma manad, anbefalla Des och Rikets Kammar-kollegium att,

p det E r Kongl Maj:t* b fallningsbafvand) t Norrbottens län blifvit t

ämnet härd, med underdånigt utlåiandt i ämnet till Eder, Kongl, Majtt in-

komma; deruppå Eders Kongl. Majrb bemäld befallningshnfvaude den 13
maj l*Gi samt Kammar-kollegium den 20 decemb r 1864 afgåfvo underdå-
niga utlåtandon; hvarefter Eders Kongl, M jf tä kl - gen ni uidig remiss
den 5 november I SCO ttll den komité, som i uader fött sig uppdraget att

afgifva t •]
g til] ordnand sf d norrländska skogsforbållanderue, öfvcrlemna

ej mindre förenämnde, ti i »ml rdåniga utlåtanden än oek if Eders Kongl.
Mij( befallningshafvande

i Westerbottens, Westernorrlands och JeinUands
län till öl tsråd t och Chefen föl Eders KongL Maj;ts Finans-deparl m ni
afgifua redog il, r, an i ni imi h.,11, t e b beskaffenheten uf de privilegier
a stecl, fan- -t för sågverken, som tid eftei annan blifvit inom nyssnämnda
treune län utfärdade, hvilkel ö fverlermiaude skett, pä det att komiirä vid
fullgörandet af nämnde uppdrag, jemval måtte taga den i forl rörda häu-
-cndni åstadkomna utredningen i behörigt öfVervägande.

Vidare och efter det Skogsstyrelson, under anförande hurusom beskaf-
fenheten af de tillBtåndsresolutioner eller stockfftng privil gi r, på grund al

hvilka utsyning ä sågi rk n i V sterbotf ns län egde rum, oj vore fullt

utredd samt att svårighet, i 1 t Ijd deraf, upp tätt vid bed. innnd t al nr y-
ningsrätton och huruvida sådan rätt upphört genom andra foreskriftei eller

» % »
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Mot, varit tills vidare beviljad, hos Eders Kongl Maj:t i underdånighet hem-
ställt, att Kammarkollegium måtte

i n du rrnb fallas ut i , Bämnd« län gå
t författning o,n «. dylik utredn oHegio,, ,,j.j ttvad
fönnaldt är, meddelat -.,,., ad g yningsrätten
lan; i sammanhang hvann d Sk styr „ ullkännagifvit, itl

ifrågasatt, huruvida d hHioaer, som blifvit utfärdade efter d
förbud en- vidare si okfangstupplåtelser från K, nan erken
i de norra länen blifvil stadgad! genom nådiga brefven den 30 juni 1820
och den 2 maj 182G, kunde anses halva vant gällande ar.

I vidare
och utan rättighet till utbrytning af sådant stoekfängstomrnde, som nådiga
brefvot den 29 maj 1852 afcåge, i hvilkel lall dylika resolutioner skulle
vara iippliaide genom nädiga ut yningsför rdning n den Ji decembei
bland hvilka r rtutioner Skogsstyrelsen särskilde anmärkt den, nll i

för Baggbole sågverk ä 11,188 träd den 1 april 1851 af Kammar-kollegium
utfärdade, hvars godkännande -arm. privilegium skulle berättiga till ett

skog ;,ii lag af iO å U0.00U tunnland, för hvilket anslå» utbrytning
den skulle komma atl uppgå till IG i 20,000 riksdaler riksmynt; har
Eders Kongl. Maj:f genom nådigt bref den 2 november 1866 anbefallt
Kammar-kollegium atl, i fråga om de rörande jord och I iterbot-

tens län m dd lade privilegier, verk Ulla och till Eders K ngl. M
en utredning af enahanda beskaffanhel m d den, som röi

län blifvit af kollegium den 20 december 1864 till Ed ra Kongl. M
verl iniiail, samt dervid jemväl utlåta sig öfver den al r

ofvan är umfortaäldt, väckta fråga an ä nde de stocklangstresolutioner

antiiigen ioke blifvit af kollegium stadfästade eller utfärdats efter d< i fölbud
blifvit, genom Kongl. brefven den 30 juni 1»20 och den 2 maj
gadl emol vjdar ugstupplåtelser frän Kronan- skogai i di n rra

länt ii.

Till åtlyduad häraf, ooh eft r d t Eders K ngL Waj:H b f 1 nii

vinde i Wesl rb tten län till Kamtnar-k lleg un, da 13 juni 1868, aflatit

infordrad undersökning och utredning af de, rörande jord och skogar in ra

linet, meddelad privilegier jeoite i d rbörando privilegii-innehufrare affonlra-

de förklaringar, afgai Kammar-kollegium underdånig in' i mde i amuet den

,10 maj innevarande ar; hvarefter Eders KongL Maja genom nådig

den J0 sistlidne juli täcktes till komitén öfverlcmna samma utlåtande för

A
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>n på -rit här ofvan i fråga om nådiga remissen al den j november IH6'.I

nåuindt är, hos koinitén komma under behörigt öfvervägnnde.

Dä nu lili '" ;i
' n i ni i det af komitén denna dug nfgifna underdåniga

betänkande m I förslag til ordnande af de norrländska skogsförhållaiidernn
i allmänhet anfört (te skal, som förmän koiuitén att göra ifråga \ irande uå-
<•%» '

m « r,; l föremål för framställning i sSrskildt utlåtande, gåi att
tn kl la d t yttrande, summa remisser påkalla, tår komii a i underdånighet
nllkännagifra, att, hvad först angår de privilegier, hvarigonom skog eller
mark blifVit föi fe Ifflngst och dylika (ill bruks- och bergverkBrBrelsen han-
förliga andamål allor för odling samt anläggande af hemman eller nybyggen
upplåtna, fe in,! in, f r sin del, icke nd den af Kammar-kollegium lannade
utredning har annat att tillftgga, ån att komitén anser sig, i enlighet med
upplysningar, son koinitén från Eders Kongl. Majits beMlningshafvande
i \ rrbottens län infordrat, böra i underdånighet meddela: att Pajala socken,
inom bvilken Kengis bruk år beläget, ännu icke undergått afVittring, så att
följaktligen den, genom nådiga brefvet den tå oktober 1822 föreskrifna fcill-

1 Ining af sa stort skogsområde, som för den närvarande bruksrörelsens
Iramtida uppehållande art rdras, ännu ej blifvit verkställd; alt, hvad beträffar
de privil gi r, som blifvit utfärdade för Korpfors masugn och Renstmdsfors
järnverk, hvilka bada verk, enligt privilegierna och sedermera meddelade
unståodsresoliitioner, bort vara uppförda sist innan 1863 års utgång ännu
den 5-1 augusti 1870, då Ed rs Kongl. Maj.-te förbenade befallningsliafvande
till komitén aflät skrifvelse i åmnef, icke kommit till stånd; att hvad angår
de för det så kallade Palmstmchska odlingsdistriktet utfiirdade privilegier,
Eders Kongl. Majrts befallningshafvande i föranåmnda bin genom dess i an-
ledning af verkställd »fvittring oeh skattläggning inom Piteå sock n il ,, 19
oktober 1864 meddelade och, „., vid t Eders Kongl. Maj: ta befallningshafvande
hade sig bekant, ej BfverkUgade utslag förklarat, det någon förotorädesrSM
"11 b rörda odlingsdistrikt eller de dera and.» afvittringsberedningen afmatte
cii föreslagne nyheroman nke kunde, på grund af privilegiibrefvcl innehaf-

varne deraf tillkomma t vidsträcktas mån, an såvidt visas tamde, att hem-
manen v,ut ansökte, ntsynte oeh med odling och husbyggnad bearbetade
inom d ,i

,
privilegiibi fur itadgade tid eller inom sex år från brefvets da-

tum; såsom följd hvaraf oeh då i sftdanl afWtnle forekomme att endast
Mtirgards egendom, om JO mantal, bhfvit lör privaegii-mnohafrawms rak-

ning i.taynad och gononi Eders K ,ngl. Majrts befallmngshaiVandw
i Wester-

hurten, fm utslag -I,,, » a0ftusti , 802 , efter ftrut^ng n afvittring till om-
rådet bestämd och afvittrad Eder Kongl. Maj:!» f ni, „ a l,| e befalln .

vande funnit sig oförhindrad an „, „ , f nde ,. .,, ropade privilegii^
kunna, enligt d. för vinnande af rS tigt t till appodling at kronoj.nl ,i|-

,

:<,C «^«»"WW«* MM le omständighet . disponera såväl
•1" I odlmgsd.stnktet u ymc hemman ,|,„ öfvorblifna till hem-
raansbi ik otjen i ;a marken; samt att, genom samma ut b Uterg irds egen-
dom af omförmälda di trikt rr, I mråde af 28,000 hinnland duV
mark och I8,*5H tunnland 11 kappland impedimenter.

1 fråga nu em giltigheten eller fortfarande beståndet af da bruks- h
bergverks- samt odlingsprivilegisr, hvilka , Kammar-koll un rdåniga
sknfvotee den 20 december ISO I rraä|M

, |,ar komitén eke nä-ot atl
erinra emot de af kollegium

, af ende , Kengis bruk, Korpfors
oeh i: nsnni t,- stångjernsverk, Avafor* in h Hyitåfors bruks kol-
distrikt samt det så kallad' M I ] , Å ,ka uch Hernn linsk i et
odlingsdistriktet uttalade åsigter och b inställanden, dem k mitén alltså,
noggrant öfvervftgande, vågar . an erd nigh tillstyrka; och enar hv
Iräffiu de lör Palmstru hska odlingsdistriktet utfiirdade privi] gier, i afiseende
hiar.t Kammar-kollegium ick uti dess ofvanberörd underdåniga skrifvelse
af den U december 186-1 framställ! nAg i förslag, fi gan om d immas gil-

tighet eller fortfarande bestånd i lan blifvi g nom fvanomförmälda, af Eders
Kongl Maj:ls befallniiigshafvande den 19 oktobei 18G4 meddelad, laga krnfl
vunne utslag pröfvad Ii afgjord, i. . - Eders K n Maj:t i nåder finna,

att i den ordning hvari frågan nu förek mraer, I n icke kan till vidare
yttrand '. t ml da.

livad angår de privil i r, - m blifvit meddelade ät sågverk ä

fångst från Kronans skogai ner; 1 n rrländ kr län n, nr komitén med
ffllkäiinagifvande ut några gtdaim privil gicr mim ra iol i ret mma inom
Jemtlands och Gefleborgs län, enär vid d n i nämnda lån för Hrr Urs dan
afslutade afvittrinp u d sågverk hvilka föi i Itn i il dylika privile<»i i i

»rsUttning derl r tilldelats bi tam i b iU t ull hemman u^i -

lade och skattlagde, beb-äffandi d sågv rk n m Norrbottens, W
ooh Weaternorrlands län, hvilka, jemlikt privil gi r Itnjuta st cktm,-.

Kronans skogar, undordånigst hänvisa till don al komitén äfver -runnia sås-

'
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verk upprättade, under lut. V »ilagd tablå lirilken utvisar länet, .ler såg-
veike* "- I Ll ' tid « då samt ,1 hvilk ii myudi hel d. a privi] , atfär-
!,t '' lI" ll rri1 - '" ' I >g' fkcn på du, iiti Jrlig „ m ,,

t ml dcn
afgift ull rtaten, som för sto kf&ngsten ei figgas, vare sig s&soin stul
fg.fi för hvarje träd i m skogsrä.Ua, dei b, tämdt skogsomrfld blif-

tgi rket för stoeklängsteu tilKJ, li.lt. äfvenwm omfånget nf den mark
hvilken sålunda blifvil sågi rket tillagd.

Af nämnda tablå Framgår i iifrigt, att privdegier S stookföngsl från
Kronans skogar blifril meild wle och mm fortfara:

i Norrbottens i för sexton

hallande af 29,70ä,3 in-1 Irlig n

ket erläj itgör

stubb resafgift för . . 10,4U4 träd

skogsi*nta för .... 16,361,3 .

h vartill k: mma . . . 3,000

särskilda sågverk ined rättighet till er-

derför den årliga afgift, som till statsver-

l.lJLi r-d' 4 - öre,

1,391 .. 7.; .

'

f
:

r In ill-, någon afyift

ii ki erl i

å att stataverket föi 29,7«5,ä träd ärligen bekommer . . 2,583 r:dr Lä öre,

dier i medeltal Kr hvarje tråd al ti la kfilnga n 8,r Hre; o, b hafva b -

verken till stockfångst mråde, .1 rifrän de 16,361,3 träd skola hemtas, för
hvilka skogsränta arlägges, bekommit 94,069 tunnland duglig skogamark
och 4 i, 149 tunnland I kappland impedimenter eller 5 unnland 24 kapp-
land .In lig skog mark fl t hvarje träd;

"' ' bot' ' '" fö' tjugotre ågverk med ratt till årlig afverknine
1 38,571 träd, mot afgift till statsverket såsom

stabböresafgift för . . .11,207 träd 2,290 r:dr »3 öre
och skogsränta föi . 7 , a (5 4 , 721 . 68 ,

eller tillhopa för 38,571 ti .d 3,012 r.dr 20 öre;

'!'
iraw,e l m,lui »' hvarje träd af h 1, sto kfangster. 9,« orc; och bo

"11 I (Mngsl mräden derifrfin de 7,864 träd, för hvilka skogsränta erläg-
ges, kola hemtas, sågverken tilldelad. 24,283 tunnland 15 kappland duglia
»kogsm rk och 16,889 tunnland 12 kappland impedimentei eller 3 tunnland
3,s kappland duglig skogsmark för hvarje träd;
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W

'

™"rland
'"' f c f

'" -'-- fk »ed en årlig rfverknira»f 11,(,34 träd, fftr hvilka .fgiften till tateverke. utgår

':h,h^' 9,747 träd med m:; rdr 7: , ,,,.
och ..ko, ,,:,! för.. . L;b87 . .

Cll " r ,!il1 1' r°r :l1 -
I M med 2,238 r.dr 3;) öre^

utgörande 1 medeltal för hv in,. t*aA . , ,

tunnland 14 k-,,, 1, ,

''"' '"" har e« område af 49,862"""»"1
•» kappland duglig skogsmark och 18,899 tunnland 4 kappland..uped.menter bhfvt, sågverken tilldeladt, mod beräkning att lemnaf å u*

V'"
r

J"'^< -.,1 för hvdka skogsräuta erlägge^ så attTr hva*träd beräknat 21 tunnland U,, kappland duglig skogsmark.

Mc JZJ** '

""T V'" '

lnl,1:,r — k— '-'-™ Hnncs anförd.,
ig^erk, pä grund ilf Iliirm;ir UDf]ersökmng od] kmoi { d
,U, '

k
^

,1,fv" detta Bågverk tilldelad ersättning för privi]" U.,, m genom Kders Kon „Mlgi, utelag d n 2K l^mb, r

-;,M^ J ",
1ÖCS

'

Whl" it t,,kt;t"d 1M1 L'" k " 1 Verkning af
1.-.0 träd Sr.g n a b rörda m,,rk „.,4vrr det antal träd, hvartill afverk-

,"
Md ^'delningen beräknate, raot skyldighei dock -

afverkmngen erlägga särskild afgifl af 40 .-re för I, ,rje ni,!, „,,,, , r hela
afverkntngen frän d, 49,862 tunnland 14 kappland d -,mark in0C1W t rnorrlands Lin hvdka blil r l I , ittn nS för privi].
Rl mn& lllM

'
iJ f]1 - ; '73 träd årligen, så att numera för .rbg af-

«
rkn.ng ,1 ett Md antagas 8 , , tonniand 28,6 kappland dughv skogs-

mark. "

Om förl il mderne inom de tre särskilda lånen sammanföras, visar de)
sig, atl f ;f,ingst frän Kr ,. n sk gar \ n nd I

-, md af] ,vi efr.er
numera utgår (dl fyrti fyra ågverk med tillhopa 79,970,3 träd årligen, för
hvilka stubboresafirif! och sk gsränta tillsammans till ftatei rket årli
lägg - m d 7,883 rdr 74 ir, eller omkring 9,s öre lör hvarje träd "af hela
" ckfflngs

11 leruti inbcräknadc jemräl de träd, för hvilka någon afgifl fr
närvarand iok erlägges, men förutom 500 r:dr, hvilka Mo sågverk
därjämte erlägga för d 1,9*0 tråd, hvilka bemäld. kg.

bvad ofvar omt rn
1

II är blifvit berättigad, atl ruo( förhöjd afgifl af 10
ore trädet årligen afverka.



Den mark, hviiken redan blifvil sågverken tilldelad fr en bdigstock-

fåugst af :! 5,6 1 2,3 träd, uppgår till 168,214 tunnland 2b kappland duglig

skogsmark och 71,017 tunnland 28 kappland impedimentcr, mon dS från

samma trakter ti förul tn pririlegii-träden, il' \ln sågverksegare nfbamtaa

jftm.il 1,250 träil ärligen, uppgfc sålunda hela den pin il
r
.i rade årliga af-

icrkningcn till 26,862,3 trtd, eller ett träd på C tunnland 8,4 kappland

duglig skogsmark.

livad de särskilda sågverksprivilegicrne beträffar, lur komitén icke

funnit skal iiil anmärkningar förekomma i utseende & andra än Följande

sågvi t L. ncmligen:

1 1
ii i in NniTliotlens lan.

l:t>. Ekfors sågverk i Öfver-Tot i nocl , Till detta sågverk, som
blitvit anlagt p.i grund af Eders Kongl. Mnj:ts I fallningshafvandeB i "VTesfcer-

bottens län, h vartill \ rrbotl n da hörde, ut lag d u 26 augusti 1706 samt
Kammar- och Kommers-kollegiemes utslag den (i juli 177;), iiro anslagnti

3,000 träd ärligen frän Kronans skogar i Norrbotten* län, för hviiken atook-

fangst, såsom ofvao ar uihdt, sågverket aldrig till Kronan erlagt stubb-

aren eller deramot svarande afgift. Sågverket har ork pa denna 1 friclso

från argifc till Kronan erhållit ett slags atrtdfilstelso genom Eders Kongl.
Maj:ts t' fallningshafVandes i Norrbottens lån utslag don 31 dec-omber 1882
och Kammarkollegii utslag den maj 184;!, grundade dera, att i de åbe-

ropade anläggnings- och privilegii-utela* en icke Innu s sSrskildt stadgadt oelt

Srndt, att afgift ?kall fur den beviljade stockfångsten till Kongl. Muj.-t

och Kronan erläggas.

Huruvida detta förhållande ellei att i privilegii-resolutionen ooh derf

m Idelad fi-i-t tallelse icke är utsatt, att äågverksegarne foi dm tillerkända

förmånen, att årligen i all framlid erhålla ett betydligt parti timmer [rån

Kronans skogar till sågverksrörelsens bedrifvnnde, bkola till Kongl. Maj:t och
Kronan erlägga någon algift, nu utgöra nog giltig o,und frr en K J5

( |an i^.

fre U: under all framtid, fortjenar, efter komiténs förmonandi att taga-

under närmare öfverväganda.

Kongl. brefvet den 23 februari 17. I. som utgör den urkund, hva.pi
dotta och efrige nu gällande tågverks- och stoekfångst-privilegier i Norrland

r>."fc."0

Til ,nT\
«n Kronan skogar blifvi, a*

ninu-senlict c hmmt »11™ i . i ,

l
'

lurafeift il 1

'

,'
•

!«* komma att blifva bestämd, sedan tråden diga värdi Z „ ££," ä

f"'»8
** "I * skattläggning säkrar*

n

*^ -
r*! h«r iemval del förhållen „ Btt

*£»"P"™^ »ni
• , h privilegii-utslaget hva,

Krona,, 8k„gar MiW* m
sogarnea skyld,

afg.ftt.ll Kronan, men ud sågverkets ekattlä
re.olat.on har sådan afgrft sedermera blifvi

såsom exempel må anföras foraållandel med Storfors
t Norrbottens län ami Lo och Kraml , j ml
verk i nesternorrlands hr., med flere.

Skulle det tu, verkligen kunna
verk, som genom vederbörande myndigheters uislng e,

iriig sto kfångsl fi .i. Ki na skogar utan ur- n dervid
I "»!. att i ull framtid afgiftsfritl nllgodonjuta berörda I sfe„il€
"lko n Kon 23 maj 1853, för tilldelning ut sko »ra
sågi rk i tällel för dem medgifiw stockfåogst lm K

p» 'I w« sågverk kunna tillämpas It t I re krifves „

Kongl. Invf, att dan skogsmark, som tilldelas sågi rken
Btoekfångsi lian Krona i | ef, ,- h a

heminaii indel.» och sås ra sådan sk rk kogsränta isattas
In ilket stadgande i sådant fall -ra ,f -ti si ,„ n]| [„,,

' ,
-

,

'

l
'' ri

>' L
S

•"
- % rällande, »tt ingen il_.fr kund- ,*äti

fångst, - ii meddelad, nr.ui ati stubhörosatgiften

ståndet ull sti kfångsten lämnades, blifvi* b \ nu. I. 13 ...>-,
I

att i ena fallet, eller M etj vissi antal träd Irligen tur från Kronan

t
"'

<
l •- - >~ I i ifgifr, m

ts

'I

^Hl^r^B^llkK^rH
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oriktig! att i undra fallet, eller dS etl i-issl skogsområde ni i a t i afverk-

ningen af enahan l-i trädantal, stadga någon sig ilj eller ränta derför. klen

på sädanl satt skull, dol förhållandet inträffa, at! Kronan för all framtid

k ir.ma itt blilva utan don ringaste ersättning eller afgäld föi den-

samma tillhöriga, värdefulla markor, som blifvit till enskilda upplade, hvilkel

i intet tall l&rer kumiii ansi I h rigt

Den feigt, koiuil n i detta hänseend hyser, har ock redan vunnit

tillämpning, i det Eders Kongl. Maj:ta bofaUningshafvandi i Norrbotten* län,

vi.] tilldelning af skogsmark enlig IS52 års nådiga bref ät Bräufors'

i rk för 5,000 träd, derför stubböreaafgift tillförene icka orlagte, du 30
december 1862 påför! sågverket skogsränta af brilkof förhållande komn-n
hemtar bkadi at 1 för don meningen, att Ekfors sågverk ej vidare bör från

I
re* erläggandc till statsverket fur den tockfångsl d t imma från Kro-

nans ski gar erh i11>t, åtnjuta b frii la

Inom \\ esterhottens län.

lo. Utansj sågoerk Detta verk, hvilket, gomun Eders Kongt. Majrts

vederbörande befaHmngshafviuides resolution don 19 augusti 171)5, Kamma r-

kollegii utslag den JO april 1706 orli Kongl. M_aj:ta n&d . i Ii tall Im dou
11 juli 17 17, bhfvit bevilj dl uti anläggas vid Utansj- i Westcrnorrland län

med privilegii-stockfänget af 10..,) träd ärligen från Kronans skogar i

Asele härad af West rb ti Di län, liar, enligt tn.nl af handlingar» fram-

går, aldrig blifvit uppfördi eller kommit till st.ind, men privilegiarne å

stockfRngsten Bro öfverlåtae på egarne af Lo och Kramfors sågverk, 1 i

tråden äfvon blifvit tillgodogjorda oofc föl-sågade, utan att dock tillstånd

dertill blifvit af vederbörande myndighet meddelad! eller ens af sågverks-

egarne - kt

Ehuru dt vid ett flyktig! betraktande kan synas likgiltigt, hvaresl

det v irk fotsåga som blifvit tillerkitndt ett sågverk såsom stookfangsl från

Kronan ikogar, och att det kunde vara ulan betydelse, om traden använ-
des af den ene eller den andr personen o h vid det ena eller dol itndi i

erk l sa är förhällandel likvfil icke ulan ganska vigtig betydelse, tj

rättighet™ alt ärligen afverka och berota ett vi t antal träd från Kronans
skogar, mnt on boetäind låg afgift utgör nu förmån, som hljfvit medgifvon

emot u
,

forphgtelser hvarihland den ganska väsendtliga att på 1

platå nppföm ooh vidmakthålla det sågverk, för hvar, verksamhe.
*n bhfvu bevdjad, hvarmed ej , ,r ,lt Ätt

*"™|
' ',

Utl
" "'' ""***"* befolkningens . -,

ort der sågverke! van! bestämd! at anlag
' ll '*< *>***>* ml I på .n, håll, än som vant betan,

eller bryta vdkcrena derigenom å den ei

samt de beräknade fördelarne kunna hlifva helt and,,
"jade förmånen åsågs; hvarför* det ej eller kan rara den enskild
att eter behag, eller huru honom för god. synes, fullgöra ell
de ulk.r, .om utfästate fa- tillgodonjutonde af de förmåner, hvilkit fr
tens sma blifvit honom medgifna.

I Bfverensstämm Ise ,,. .i dess ,_„ nok j lä;e pon]
Jv nj M.jt, nad.ga bref den 29 maj 1852 an S nde vilk r ., för
tände af skogstrakter till sågverken i de norra provin., ma att
framhdm mgverk foO» ,< 11 ogaSi

Mddath mark > tronans disposition och ieåa
" l >" d

-
ah da sågverk, åt hvilket ,, f, in K,

, r blif-

rii beviljad aldrig blifvit anlagdt eller kommil , gå illandet
denned böra vira enahanda, som då äldre stockftngst
ränt anslagen frän Kronans skogar, upphör med sin verksamhet och ned-

ell r m atl Bl kfångsten i dylik! fall bör til Kr i ,:,, ,m
af privilegii-innchafvaren förrerkadt; och inser tig komitth anled-
ning 1 ira underdånig i hem tälla, ut ber rda I

rk beviljade
stockfrtngst af i ti;;:, träd »digen från Kronans iskogai rad må
fi rklaras skola upphöra att vidare utgå,

•"-' e
"fl >*. Lika mod Kammar-kollegium an-er ock

koiniton, att, vid de af beinälde kollegium i underdåniga skrifvelsen af den
»0 Bistlidno maj anförde förhållanden, Baggböle sågverksegare iekr ,;

latti. uli- till ersättning, enligt Kongl. brefret dei 29 maj IS52 för den
etocktångsi al tillhopa 14,355 träd årligen, som 1, s Kammar-kollegium ut-
gjort föremål för mmärkning. Men utom de grunder, Kammar-kollegium i

b. rörda bfinscende åberopat, har komina given fastat sig den ni, att da
Eders Kongl. Maj:t dl- genom nådiga brefvet ilen 30 juni 1820 förbjudit

mm



['

u
I

'' l " li(
'II

''
'

l rk 'i stocklaug»! Iimii k ang koo.,, ,„ |,

puo'" ''-- 1 l»w»r»el den 2 maj 183(1 förklarat, Htt berörda förhud
skulle forlmni, iutilldess »IVitLringwn i linan blifvit nfslutad och i lunda
i linnet ull följd i ml kunds tlifvn fönski-ilmt, allenasl med undantag föi

llr " ' |p
I " kiuni! om touk] nj knpplåtoi e blifvil ingiften och uii-

1 :i:l j RgåH I ' den SO juni 1890; men besknllad fall inka t

afsaend I nu ifrågava u Ii stockftng t raril lur handen; frågan otn rältig-

li i »il d ral ki nn i
i Irujiitan syn. I tfi i ni jori r-n ämne, därmed toks

någon embetsmynrtigliel, i*li il s hvarken Ederi ECniigl. Maj:ta befallnings-

hafvande ellar Kammarkollegium, egt atl taga befattning; vid hvilkel RJr-

bAltoiiA nli ii 1 ii, it, äro if obehörig mjndigliei meddelade, icki

lii,a
i

;ilvr" om don fn desammas öfverklngandi föreskriftia tid försattes,

kuiwra tillerkännas gällande kraft, ifråguvanmda privilegier, efter komi tons
l.iuiK ii.lii

!
,

sakna .ill giliigh t; och ar k nu i n följaktligen af den feigt,

..ti ofvanberördi si ckftugst of II, ,;< ti.id [eke vidare bör fa af Baggl >le

så k ii
, iro Stnj it i

.

4:o. Syn 1/ . tågverk. I afteende å detta sågverk förekommer, aö
Edw Kongl, Ma

i
befall gshafvande i Westerbottena l.in m , K dclsam-

m*> ,[1
'

i

'"'" ' hallon tilldelning af mark inom Bjurholms socken i ereätt-

ning för 177 tråd al" den tockl ng i, 1 s-fi träd årligen, b på grund al

syn, hrilkon redan lon år 1820 förrättades, genom Knmmar-kollegii ni lag
<i,(1 -'-' m !

J ISS3 beviljades sågverket, men hvarifrån 1,068 träd genom
1,11 K

' '

M".i:U '
Wlningshafrandes t Yres rbo i lag den 15

juni I s > .

.
blifvil sågverket frånkande - m vid baradsayncråttens ofvan an

?iftn besigtning beråkniuh rvtl 1 tm fi.ui edermem skatteiösle kronohem-
man och nybyggen, vara berättigadi ait erhålla ytterligare tilldelning för

747 tråd, hvarol JiO beiäknau ,, .,„ pi nlegii-stockfangat fi m Nordmalinga
ockea på grand al Kammar- uoh Kommeirs-kollogiernaa utslag den 8

r' ;l,u" l

|

" l79° * :1
'

''
,T *W, k i-and. återstoden ..I den inom Äjselo härad

rkel tilldelade stockfangslai; ,„, „ dft, såsom Kamraai kollegium ralteli-
! " ' ll,u lgveik«l ni in si il, rörda utslag icke blifvil tillerkänd an-

"*" l;l,f ' •" ft*n Jc in. un Nordraalings socken varamda skatte oeh
k, '"

ll "llr,l,mm - '" «»* aflicmta der befintlig tit rtillgftng, som vid verkets
skattläggning den 11 jun, 1732 ansetts nlgöu liO träd, ooh hvilken al ok-

''"V
"W

.

n« n "' «"»'"'» tued Iba, nllhönge kogai m,.,lK ,t,,„, „,,.

" ^'"T
"' k

'

Mmm ** "' " « »i"B i mark, ,emlik. nådiga bref-«t dan >9 „, (J I «52, ,, k, i, „ ifrägukomm. för „ mnda l,u träd utan
il

'V
n

;'

(l II - 1'"" 1 Bteyni" ll,!
' tt „ n markm ,1 , , in tal (rftrj icke

vid»re bor ega rum, sam att ,
, ,,,, r j, u:

. Ulllt ,.
;

-.17 tr.i.l erhålla ytterligare tilldelning i mark

.... ;"'
"' Q™*- Såsom ån vidare utredande nuvarande för-

l-Slande med den åt detta ågverk morl ifna , .ckfång . „„ ,. r komitinsig,
" ''

'

ll "" 1 "^ramar-kul leginm , frå ,n ,„l rt, böra meddela , .) iu
iågverk, hvilkel gen,™ Kai i nth Komuiejs-kollegierna n telag den 4
ebruar. 1788 och den 1. ,! ,,,„!,, l7 , blifvi tillerUndt c» årlig **k-
ingstal iMtriu] från Hörn II.. ,u, LJjonl rgs, ll„ ,, y „
11

''•-"J " kronoallmänuingar emot un rekr.gnition af 6 styrkon Irådet
gcnoin IJm Kongl Maj:la befallning ] ,, ,, i i W , terhoUeu lår utalag
den l deoemter 1860 l.m „,, tilldelad mark , t ftttuing fö, ICO tråd samt
att, ni.

1 anledning af lluim ,1 .

'

, rerl og i ,,.„ i . framställning ati

varda tilklfilade mark jemväl för Itei 1.1 nde !9i tr* Eder Kongl M ., t

.

h«feHningaliafvau.le genom utslag .1 „ . t dcocmbei 1S6G, som m<
1 '"'^ vm "»' I»

'
kraft, förklarat, all eoin vid den Ui

tia arvittring nödigt iitmål icke kunnat beredas alla inom ..:.l,uii be-
lägna byai oeh hemman, In inindn någon h. ; | ,, nark uppk mmil
! K " ' >' <r'>- befallnin slmfvande funne sågverksegarnca berörda ,,.,

aCkning i k vidare, ån a m n I m : . M1 „, lilldolnin ni mark i ereåtl

"»"g '
f 1(|: träii, kunna t.! någ n Eden k r

I M ,, | fallningfchaKandes
åtgärd fiiranl Ii

Med inlodning bårnl ocb n lan med infil ull tågverksegamee deroni
: l"" 11 Ii 'ii, t. In n n 1,1,, k,„.:l Majrtsbef» ningshaframle, jomlikl komitéu
tdlhandakomm meddelande, hofriai dem ti. n v. lur:, if den stubb
ro ifgift, som \ de, efter afdrag al uåmnde 160 ti.il Au» 10 i,,,

den belöpte, an ! komitén, att frågan såvål om fortfarande utsyniug al i i

herQrda antal tråd, som om tilldelning itf mark i ersättning för doei nn
hafvn (..rfiliit

6:o Brumfur Kammar-kolJeginm inför i underdåniga
skrifvelsen af den 80 i-tlnlu- Maj aU dettn sågverk, förutom 848 friska

»^^^^^^^^^^M^^H



träd. »koll ega .ili IK-Lntiuii:! ii yning al 113 skadade in i irligen från Kro
sk _ ii i W i I i:, in I ni .in i g hvaral < Ii dä I i

i

'

'1 kadad 1 id ej i rfin nes i dm betänkandet hilagda lablä a - rork

ma I - .i!icn.i tilldelad, privil ier i M ii ii ISb, koruil n n i in

1 >ra upplys . t istl rdn träd fin i tabellon uppta na iland dol antal

träd e rk fatt si« anslaget inom Norrbottens !:iii. hva II
i ,

äter Jr il n, at k imtiuir-k !! [iurn i itl und rdnnig l ank n i den 20
1 ml i ! 64, bel iffand ]i\ gi i i skog ock mark i Norrb n län

upptagit %i ;k i|
i uUI, nandi privilegier till 3,861 träd årligen, hvuruti

ili i »vnrand 11 kndai träd äro inberäkn ido.

F "' I'1 - 1
:

'
'• n r ii », ii 'I

i -i, il. i i, kunna leinna

uanmilrkt, att d< i i , pa ._ ind al hiirads-syi rfl n u litande, vid hallen

syn a i! k smarker, son) för- si ; I sågri kr vin I räknade,
genom Karamar-kollegii itslag den I Maj 1818, bland mnat, blifvit tiller-

I indi rätt att frän Skellel i a I, n i Westerbottens lin samt IVrvids urs

sock ii
. \ ni t ns liin ärli n nfhemta 24<i t a i

O nna ratt kan, efter livad del synes komitén, icke vara annat itn tillfälli

'ii I en td I. ii som vid ynetillfället föreiunnos, bvndan
nägon ersättning i mark ej gerna lårer för .1 taFfadl privilegium

kunna ellei b'"<ra meddelas.

'-
' i '

. k ii un ir-koll mi i bar Ii mställl att om
ni,. 'i, fnnnee, ersättning af iko mar mätt I säg rk bereda- inom
v^ terbotton lan ic al as r .1 J,000 träd, hvilki genom nådiga
,,n ' ri i I' » 28 S n i 17SU i III t ikt.u sågverl t från traktci

nyssnämnda län
:
utan ock föi 2,440 träd från Arvidsjau \ n inom K rr-

" " |!
> I'" hvilka i. ni Kammar-koll gii ntelng den 14 November I80(>

blifvit sagvi ik i ra 11 rkända

Jv mu' ii i i ni i del ingalunda kunna vara ined billighet eller i
-

' : " I i niigl att, i ersäitniug för piivil i rad i n kfin c uti

den frän ågverkei i h bafvet aflägsi belägna An Isjam wken, mark
varder s&gverkel tillerkänd i annan närmare belägen trakt; ty uppenbart är,

atl jn längre upp i land I skogs llgånj n (inni , med de o I rre kostnad i

m s det ock rara foreoadt att upprensa och underhålla flottloder saml !
-

sörja tiotimn- nch utdrifning till skeppningsorten af de alster, som MUi skogs-

i
i

::tz':z
l

i

'
• — ******

;

' tmark.nom nan
, I ,f « ,d , ,, LlK,,, sdo mM

''
•'-'

".1,1,1 au förbi

^."^ '

'

afverkadi , , £

,

'

,

!

'
'

'

' m a , mi Bt

t«i priMlegior i >,, ni
. ,

M« Wl Ma, . befallningshaf n , v,
.,,

. u , , ]r_

.
",

[ Vpnl l7M
J " »f Ki" '- ,: ii

i

1 n u Mai

:
":,"

?emm ''• K " : Ma
-i Jin

la April 1850 lörftyttadea frår n,.
:

01 F

" ni Xonlmi
med tdlsammans 800 l- ,1 Srligon, h. , f o ,

'
k iM> f o, kronohenniiKivs noh nj

Sedan Xnnln.., „ ,, (];ll, m, : lt(J imr|i (
;

vittnng, dervid hennnau ooli nybyggen erhållit I , i

" :,,n( ' ™ del llf de kr noh mm u b nyl

r8rd träd ärligen , ,

*U
' •

ll,r, ' l,rr bllhit tLl1 ' I im
I ann,,

e1
' ''

!

IU T" ^ »d af « ra , ut«ymngs-l
i b in ,-

1 " -I D nilwr S \ nu ir berä de au ,. .
: ., ,] .

'

'

som kan il,,,. ido med skogen* frai

»'"ligen i rk sä -n
, k i, , betrakt m | ,„,;,],!,

fnrhållanden l<klei Kongl. Mn Kr n n i

'
'" iifvel le mai ; ,:

'- o I ngsl ii amma
icke längre kunna ntg i

Dt ' ,<IL
'

1 i, I a i- , ,11 , . t m , n fj,, , , |r]
_

derdånigl t bifog mindre do ull ämnel
, | ngai nm blifi

i

af kom i- n säi kildl infordrade än ifvon d n IVäii biga k miu-i d •

1

• \

A

A
A



i d lai ikiljnktiga mening, som vi«l ärottri s I han lin:, kos k

blifvit af mig, Nyström, yttrad.

Mod djupaste vördnad trohet n h nit, framhärda,

Stormägtigate, AUernådigste 16 iiiid !

Eders Kongl. Maj t

P I K WSTKuM

\ M" ÖSTERDAHI

AMI 11 KIRLT.EK8TKI>T

.1 \ IM (AND

E. V. rYLMQl IST

i I IC HU.f.sTHoM

Ckr V 'pr, n

iitockholm åcn i'l December IS70

105

Reservaten

;:;V

I

;V"
lii

":
iyt

,

tran sk° >- *&** -, a ^1*^.
.)' in- o. Ii Lgv !ik ipnvilegi : na

Knmitén lur, fr,„ a nm ;rdtl .,, „ ! ; fortfararu,6 be,tin(,c| , ,,

"J",
«* berg, rk8_ ^ odling^-priril r^ier, hvilka i Kammar-koll

iuud.d.m,,, skniv,!-.. den *. b „ , lM7 nförmälas, tillit, blandr? ^ ^v-i,m witia, nde ä K wh R;nsllnffsfor; inlAwa- och Hvitåfors
| invorksprivilegi

, nemligeu:
1:0 jit; ''' »? l

J «• «, i Riljd ifl k.j \i, .,
i -.:,„_,,

, |

'" lS '" - '

l ans l " "c- i »fviti n n lid eljest Ulifvil
i

I al
Berg*-kollegh privilegier d-m 31 M rs 1825, pä k I Korp-

h Rensundsfora tillämnaåe jerm i n yuad „ I, afvil , ,] for nrivi-
legli-inoehafwnes räkning saml af Knng!. Maj:U I

| tfviuule
Wl d m upplåtn. ma B ,t ,- derom i lag* nrdnim Lekt I ,, till

Kronan indragas och skogen « desamma mil tiden ställas undei
l>nd till annat nyttjande än fi)r husbehof; och

2:o .it: det skogsaii la
,
om uteslutande till kolfångsl fi t A* - ], 11 ,

for järnverk blifvit uppl&i „ , K ng M , si ,],„,-

l! '

'

'< - 15 Januari )SJ l i rand ifvittring , , K»: , .
,

vftl matte till Kronan indragas, dock först ftei n.l , , , tnj„g
tillika huruvida alla ull uppodling rjealige xh i de for verken u

1 'll kogskakter i ä na läg ni ter, enligi privilagi rn
, blifvi til

nybyggen anlagda och behygda med nid af de i privilegierna intagna
vilk i- föl -I ,gs rakt rn upplåtande ni html t • bru driften.

På grund af don kitnncdom rörande dispi itionen af ifrf ai ran
marker, hvilken jag färvärfva mig I m tytesuian för »fvittringen i Norr-
bottens kin och sarskildl vid slutliga behandling n al afvi trin n i lian å

socken livar l I rörde t rk samt största delen af dass privilegii-marker
äro belägna, har jag ej ansett mig kunna in tämina nii ofvon rd I' slag,

enär jag ti a att föga eller iut t skulle vinna genom deras antagande; och
skälen härtill äro

14
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1

I

10

iti, rit.-, hvad jag mod sSkerhel vill erinra mig inga nybyggen hlifvil

rtfvit.tr.tde ppJi upplftuie ii Korp il Ren nul ti p ilegii innfihsrVan pä

l
|

1 11 ii eg (tu:i iii in endast |i.i sfirskild »n kning oeli emot vanliga

vilkor fiir iiTliyugniMn upptagande;

1 ii •
,

i, »-i uslas; blifv i K -kollegium antagit itpp-

' / ' ti till knlfångst In- Au i- i"-li HvitAlors jernvork, utan har

kullan;;-!''!! beräknat» lim il.iil - lr in samma ni trki i som. på griintl il

Knngl. brefvei ilen .'il \l i IS.iä, såsom hemman iinde) vanlig boKiglnings-

i i -•,_. -lama nlki^is Uvitåfors Igverk 18 des* itnckfåti Ht;

ii vid afVittringeu ingen ull > t </-./ »<j lu i_, -.1. i., vidd btifvii

i ni ollegiiiui i -trul ined Kongl Maj:rs be6tHnhigshafvaHdf» »PPgjft, an-

tagit, tillerkänd jcrnverkspririk i inn bafvarue nitder besittningsrätt, utan

ii '-ni indelad ull hemman | fvittringsstadgan och is.vi lr* nådig»

I
i i i_.'i, nr.li

»ti ill nrnrk inom lian i so ken g nen 1 i, kraftvwuiu tfvittrin -

Itgärd ™-li särskildes nådiga brc.1 numera blifvil disponerad till hemman
nybyggen siocktangst-i åden, ftfverloppamarker oeJi krntioparkör, hvaral

nybyggena icke lära kimiia ftterrimiMi i minan m iliun_ . än om for filläfven-

vii* efi rs t-, »yggnads och ndlings-tskyldighetet stadgade ar.

Till hviid komitén mim i fråga i Kktbrs igverksprmlegjei , n t

jag min hora fogn i lägg: ratt »amma sågverk vid tilldalningen al' mark
"I - - I i ii s dl hk i in skogsränta derför i enlighet iui I ! H >J års

ln< , ii"ii iti privilegii-iniiehafvaren deröfver anfört undoi I mi i Ii

svär, •' ni lära i na beroende på tådig pri i i__

Enligt knmilcns uttalade åsigfc. rörande Höimeåfi ssa verks ockfangst,

•!
i

>ir såg i. som rhållii rätl til' ärlig senckfång från Kronans inar-

ei löd i- i ii tian »toekfjåugsieii emul befrielse frän stubbaren, om marken
rfo rades till ntinal li>r anlagda byat i 1. hemman nrli vidare Kronan till-

hörig mark ej innnes inom d ii - ken, hvareat pririlegii-mai-feen Ton I

ten. Mig »jn det dmk, som sknlh igi rket på grund af 1852 Srs nå-

diga bref f«li dä den ut.nk hvarifrftii stookfångst n skulle erhållas, bortgått

atan prmlegii inneliafvaitsnt förvällande, vara berättigadt att erhålla stock-

l<"
i ' '''an krouoinurk uti minan socken, oui tillgäng därpå tinnes, Ktt

1 il i re städ tm ilenna min åsigl lemnar "ti nyligun meddelad! nådigt

l "'l riirandi l>egeifois ,i
. rk i Norrbottens län, enligl luilUl ilen sioi-k-

IU7

:"-'"
;;

ll,; Vat" "^" , " M« »«kta .nu.,, W«, b„tte,.,lä„, skall
I i

<
Witm »luwrlanda disponerad, tilldela , „, mink,', i,,,,,,: \ r ,

botten* lan.

komitén, hemställa,,, ltl brinnlore flgvwk ej skulle bom r.11,1.

'

'
'

|L
;"

l] k ,u i -m »kadade trM , lläl , 1,

", ' c™ te" "lJa '' *a»l KilimUiM "11 r ,!.,,: blott »katkule räd i i

vid »jrnekUailci Hr tunn,
,

I, „ .
| ;, ,. klln„, :

II
'

;^kfång len ke hafva varit tillfällis ,u , Un „

k, i ciili; t pnvtlogierne,
, „ , u , , Jpt| fåm ,

"T 1 **••» " djpft, «il Lulade träd, mli h.™nl n
' "' ''"»"J uppfcomma. Ja« anse, det ieke heller .knllc irn

'"- a »ni I föl Kronan »ti icke tilldela mark Rk berörd län
Kronan i gådanl fall .kall,' a||| framgent ,i 1 till n , rhölle
•1 '-Ii i träden lian den ursprungligen privil. , ,, 1 ,„ ,

,

mI ' ,: "" : ;i l! len imma II andi i ändam&L is >i ,. „ ,].
,

bret'göf icke någon Inad pä k.. Jal eller iol kadude träd; , Ii nägou
icke bi ll,i kunna möta I i Iklolnin l marl

bag t, då kändt a,, atl vid itockfångsttilldcin igai loi
i

fäd un i

.

i. ii
i

i många Stammar, sum ili-o eller antagli > n if a

m -ii dylika skulle kunna taga* < beräkning vid tilldelning al ma
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